va o poskytnutí účelové finanční dotace — grantu z rozpočtu
MC Praha-Královice č.0329/2018

Městská část Praha — Královice
se sídlem K Nedvězí 66,
104 00 Praha-Královice,

IČ 00240302
Zastoupena ing Josefem Pluhařem. starostou MČ
bankovní spojení CS a s . pobočka Praha - Uhříněves č účtu _
(dále jen ..poskytovatel')

a
spolek TJ SOKOL Kra'lovnce zs, se sídlem Kut'atska 25, 104 00 Praha 10-Kralovíce IČ 14888203
Zastoupeny Mgr Michalem Vanhou — předsedou výkonného výboru. bytem“
Hajek
. Miroslavem Pensdorfem — členem výkonneho výboru, bytem:

_

ra OVICe

bankovní spojení _
(dále jen ..příjemce')
uzavřely níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení § 1724 a nasl zákona č 89/2012.,
občanský zákoník a §10a odst 5 zákona č 250/2000 Sb, v platném znění tuto smlouvu.

Čl. |. Úvodní ustanovení
Zastupitelstvo MC Praha - Kralovice svým usnesením č. 9/20 ze dne 25 62018 schvalílo poskytnutí
dotace/grantoveho příspěvku výše uvedenému přijemm v souladu s podmínkami Grantových programu
MČ Praha - Kralowce na období 14 2018 - 31.12 2018

ČI. II. Předmět smlouvy
1

Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace (dále jen _.grantu') příjemC| z rozpočtu poskytovatele
k financování programu uvedeného v čl.Ill této smlouvy

2 Poskytnutí grantu se řídí zákonem 131/2000 Sb.. 0 hl mPraze ve znění pozdějších předpisu a
zákonem č 250/2000 Sb.. o rozpočtových prawdlech Uzemnich rozpočtu. ve znění pozdějších
předpisu.
3 Grant je ve smyslu zákona č 320/2001 Sb . o finanční kontrole ve veřejně správě a o změně
některých zakonu, ve znění pozdějších předpisu (dále jen „zákon o finanční kontrole), veřejnou
finanční podporou

1

_

Cl. Ill. Výše a účel grantu
Poskytovatel podle této smlouvy poskthje příjemm grantovou podporu v celkové výši 80.000,-Kč

(slovy osmdesattísíc korun českých) k následujícímu učelu: : Rekonstrukce dětského hřiště
2. Finanční prostředky ve výši stanovené v odst. 1 tohoto článku smlouvy budou převáděny na
účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy postupně v závislosti na plnění jednotlivých kroků
uvedených v čl. IV.

Čl.IV. Podminky použiti grantu
1 Příjemce se zavazuje Že prostředky grantu využije k učelu uvedenému v čl ||| této smlouvy a za
podmínek stanovenýchvteto smlouvě O použití prostředku na obdobně učely (změna učelu
prOjektu) nebo prodloužení terminu čerpaní muze příjemce. ve výjimečných případech, požádat
písemně nejmene 30 dnu před vyprsením termínu čerpani Příjemce odpovídá za učelně, efektivní
a hospodame použití přidělených prostředku dle zakona o finanční kontrole a za jejich řádně a
včasně vyučtovaní Realizace akce bude provedena řádně v posloupnosti: nabidky (min. 3
ks), výběr dodavatele, smlouva o dílo s dodavatelem, realizace, předáni díla,

revize(kolaudace), uvedeni do provozu. Všechny kroky budou postupně odsouhlasovány MČ
Praha-Královice.
Příjemce se zavazuje.
12. 2018

2

že poskytnuté peněžní

prostředky vyčerpá v termínu nejpozdějido 31.

Příjemce se zavaZUje uvádět na svých propagačních materiálech informaci. že projekt je
spolufinancován z rozpočtu MC Praha-Kralovice

3. Poskytnuté finanční prostředky nelze použít na uhradu nákladu na platy a odvody na somální a
zdravotní pOjístění členu organizace pohoštění. pořízení investičního majetku a na dotace jiným
subjektum
4, Příjemce je pov1nen vést řádnou a oddělenou evudénCi čerpání jednotlivých grantu a je povmen
umožnit v pruběhu řesení grantu poskytovateli kontrolu užití poskytnutých prostředku nahlédnutím
do veskere dokumentace souwsejíci s prOjekty (dle §9 zákona 320/2001 Sb.. v platném znění).
5

Příjemce je povmen předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování grantu na stanoveném formuláři.
včetně čitelných kopií učetnich dokladu v termínu nejpozději do 5.1.2019. V případě že příjemce
grantu nepředloží vyúčtování ve stanoveném termínu, je poskytovatel oprávněn vymáhat zpět
celou výši poskytnutých prostředku

6. Příjemce je povunen vrátit převodem na účet poskytovatele _řípadně nevyčerpané
prostředky grantu nejpozději do 31.1.2019 Příjemce je povmen při zruseni projektu odeslat
poskytnutý grant zpět převodem na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy a to v den
oznámení vzniku změny. včetně písemného oduvodnění vráceni grantu
7 Příjemce je povmen v případě přeměny nebo zruseni právnické osoby s likVídací tuto skutečnost
oznámit písemně poskytovateli do 8 dnu ode dne kdy se dozví o předpokládané události a
zároveň je povunén ukončit čerpání grantu a provést jeho vyúčtování

Čl. V. Sankční ustanovení
Pří poruseni rozpočtové kázně (neoprávněné použítí peněžních prostředku zadržení peněžních
prostředku) bude poskytovatel postupovat podle § 22 zákona 250/2000 Sb.. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtu ve znění pozdějších předpisu

ČI. VI. Závěrečná ustanoveni
1

Příjemce grantu prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje že tuto smlouvu a podmínky
Grantoveho programu MC Praha — Kralovice četl. souhlasí sjejích zněním a zavazuje se kjejich
plnění. stejně tak jako k plnění dalsích zavazku vyplývajících mu z této smlouvy.

2

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy. prohlašují. že skutečnosti uvedené v této
smlouvě nepovaŽUjí za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udéIUjí svolení
k jejich užití bez stanovení jakýchkoli dalsich podminek. „Je-li příjemcem fy2|cká osoba pak
podpisem této smlouvy uděIUjé podle příslušných ustanovení zákona č 101/2000 Sb.. o ochraně
osobních udaju ve znění pozdějších předpisu. svuj výslovný souhlas se zpracováním svých
osobních Udáju městskou částí Praha—Králowce. a to v rámu ukonu souvisejících s udělením grantu
a udéIUjé souhlas s uvedením svých osobních Udaju na tiskových materiálech MC Praha-Králowce
a na internetových stránkách MC PrahafKra'IOVice ato po dobu . po kterou je poskytovatel povmen,
dle platné právní úpravy dokumenty obsahující osobní Udaje příjemce zpracovávat/archivovat

3

Práva a povmnosti poskytovatele i příjemce pokud nejsou upraveny v této smlouvě, se řídí platnými
obecně závaznými právními předpisy

4

Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatku
podepsaných oběma smluvními stranami

5

Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. z nichž každá smluvní strana
obdrží po jednom vyhotoven

Tato smlouva nabýva platností a učínností dnem jejího podpísu obema smluvními stranami.

\!

6

Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují že je sepsa'na na zaklade jejích svobodne vule.
určíte. vážné a srozumítelne níkoIí v tísní nebo za napadne nevýhodných podmínek a na dukaz
toho přípOjují sve vlastnoruční podpísy

8

Doložka platností pra'vního ukonu dle § 43 zákona 131/2000 Sb, o hlm Praze ve znění pozdějších
předpísu . o poskytnutí grantu a o uzavření smlouvy o poskytnutí grantu rozhodlo zastupitelstvo

MČ Praha - Kralowce usnesením c 920 ze dne 25 6 2018

V Praze—Kralowcich dne

V Praze-Kralovících dne

Poskytovatel.
Městská část Praha — Kralowce

Příjemce

Ing. Josef Pluhař“

„\lgr..\lichzíl Vuňha

Miroslav Pensdorf

