MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KUNRATICE

a
JIHOMĚSTSKÁ SOCIÁLNÍ A.S.

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
O POSKYTNUTÍ DOTACE
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Článek 1.
Obecná ustanovení
Starostka Městské části Praha-Kunratice, rozhodla na poradě č. 11 ze dne 30.1.2019
v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ve znění pozdějších změn a
doplňků v souladu s § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků o poskytnutí dotace z rozpočtu
Městské části Praha-Kunratice v roce 2019 ve výši a za podmínek dále uvedených v této
smlouvě.

Článek 2.
Poskytovatel a příjemce dotace
1. Městská část Praha-Kunratice
pod adresou Úřadu MČ K Libuši 7/10, 148 23 Praha 4-Kunratice
jednající starostkou Ing. Lenkou Alinčovou
IČO: 002 31 134
DIČ: CZ002 31 134
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pob. Budějovická 1912, Praha 4
č. účtu: 2000690389/0800
Ident. ekonomického subjektu: ČSÚ čj. 157/04-3120 z 15.3.2004
na straně jedné (dále jen „Poskytovatel“)
a
2. Jihoměstská sociální a.s.
se sídlem Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14669
zastoupená Ing. Petrem Dvořákem, ředitelem společnosti
IČ: 284 61 835
IČO: CZ28461835
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Budějovická 1912, Praha 4
č. účtu: 109698369/0800
na straně druhé (dále jen“Příjemce“)
(dále společně označovány jako „Smluvní strany“)

Článek 3
Účel a doba využití dotace
1.

Účelem dotace je finanční podpora příjemci na finanční úhradu nákladů spojených
s realizací projektu „Plavání pro seniory“ (zájmová činnost pro seniory) konkrétně finanční
dotace na zakoupení vstupenek na plavání pro seniory ve výši 35,- Kč na 1 vstupenku
v roce 2019.
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2.

3.

Příjemce je povinen užít dotaci jen k účelu uvedenému v předchozím bodě. Přidělené
finanční prostředky jsou účelově vázány na finanční náklady projektu dle Žádosti o
Individuální dotaci ze dne 17.1.2019 čj. MC P-KU 0259/2019.
Příjemce dotaci k uvedenému účelu bez výhrad přijímá

Článek 4
Výše dotace
1.

Výše dotace činí 15.000,- Kč (slovy: patnácttisíckorunčeských) a bude poskytnuta
bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele 2000690389/0800 na účet příjemce
109 698 369/0800 jako dotace pod variabilním symbolem 19 004 0 00.

Článek 5
Vyplacení dotace
1.

Dotace bude na účet příjemce vyplacena do 14 dnů po podpisu této smlouvy oběma
smluvními stranami.

Článek 6
Finanční vypořádání dotace
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Příjemce se zavazuje použít dotaci výhradně k účelu, k němuž je poskytnuta. Dále se
příjemce zavazuje vyčerpat prostředky nejpozději do 31.12.2019.
Čerpání finančních prostředků sledovat a vykazovat odděleně v účetní evidenci. Dále se
zavazuje uchovávat tuto účetní evidenci po dobu 5 let.
Příjemce se zároveň se zavazuje zaslat vyúčtování dotace nejpozději do 15.1.2020.
Poskytovatel dotace je oprávněn od této smlouvy odstoupit z důvodů na straně příjemce, a
to zejména v případě, že po uzavření této smlouvy nastane nebo vyjde najevo skutečnost,
která poskytovatele opravňuje dotaci nebo část dotace odejmout. Takovými skutečnostmi
jsou například zjištění poskytovatele, že údaje, které mu sdělil příjemce a které měly vliv
na rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou nepravdivé nebo využití dotace není v souladu
s účelem stanoveným v čl.3 této smlouvy. Příjemce je povinen v takovýchto případech
přistoupit na odstoupení poskytovatele od smlouvy
V případě nedodání vyúčtování celkové dotace ve stanoveném termínu dle této smlouvy,
je poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
V případě odstoupení poskytovatele od smlouvy podle čl. 6 je příjemce povinen vrátit celou
poskytnutou dotaci nebo její část na základě písemné výzvy poskytovatele k jejímu vrácení
na účet poskytovatele.
Nevyčerpané finanční prostředky budou vráceny na účet MČ Praha-Kunratice č.
2000690389/0800 nejdéle do 15.1.2020.
Využití finanční podpory z veřejných prostředků podléhá veřejnosprávní kontrole ve
smyslu zákona č.320/2001 Sb.
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Při porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly poskytnuty peněžní
prostředky touto veřejnoprávní smlouvou, a ke kterému došlo po připsání peněžních
prostředků na účet příjemce, se postupuje podle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších změn a doplňků.
10. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy na straně příjemce ke změně podmínek, za
kterých byla dotace poskytnuta, je příjemce povinen oznámit toto písemně poskytovateli
neprodleně po zjištění změny.
11. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy na straně příjemce k přeměně nebo zrušení
právnické osoby s likvidací, je povinen příjemce vrátit poskytovateli poměrnou část
nevyčerpané dotace okamžitě před tím, než dojde k přeměně nebo než dojde ke zrušení
právnické osoby. Rozhodným dnem kdy již nemůže příjemce čerpat dotaci je den, kdy
došlo k přeměně nebo den, kdy vstoupila tato právnická osoba do likvidace.
9.

Článek 7
Ostatní ujednání
1.

2.
3.

Příjemce dotace souhlasí se zpracováním jeho údajů poskytovatelem dotace s ohledem na
zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a Nařízením EP a Rady (EU)
č. 2016/679. Tento souhlas je příjemcem poskytován a udělován do budoucna na dobu
neurčitou pro vnitřní potřeby poskytovatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho
činnosti. Zároveň příjemce souhlasí s možným zpřístupněním nebo zveřejněním této
smlouvy v plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících.
Příjemce se zavazuje uvádět na všech informačních a propagačních materiálech, že je akce
pořádána ve spolupráci s městskou částí Praha-Kunratice.
Poskytovatel tímto uděluje souhlas s použitím znaku městské části pro informační a
propagační materiály související s poskytnutou dotací.

Článek 8
Závěrečná ujednání
1
2

3

Spory z právních poměrů při poskytnutí této dotace rozhoduje v přenesené působnosti podle
správního řádu Hlavní město Praha.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu
nazvaném „Přehled smluv uzavřených Městskou části Praha-Kunratice“ vedeném městskou
části, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení
smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může
být bez jakéhokoli omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách Městské části
Praha-Kunratice na síti Internet (www.praha-kunratice.cz), a to včetně všech případných
příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §§ 504 a 2985 zák. č. 89/2012 Sb. Občanského
zákoníku v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení
jakýchkoli dalších podmínek.“
Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá ze
smluvních stran obdrží 2 výtisky.
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4

5

6

Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků
podepsaných oběma smluvními stranami. Upřesnění či změny údajů (změna adresy, číslo
bankovního účtu apod.) stačí písemně sdělit poskytovateli dotace, pokud tento netrvá na
uzavření dodatku ke smlouvě.
Na důkaz výslovného souhlasu s obsahem a všemi ustanoveními této smlouvy a své pravé,
svobodné a vážné vůle, je tato smlouva po jejím přečtení smluvními stranami vlastnoručně
podepsána.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

Za Poskytovatele dotace

Za Příjemce dotace

Ing. Lenka A l i n č o v á
starostka MČ Praha-Kunratice

Ing. Petr D v o ř á k
ředitel JMS a.s.

V Praze dne 5.2.2019

V Praze dne 5.2.2019
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