Smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace – grantu z rozpočtu
MČ Praha-Královice č.0327/2022
Městská část Praha – Královice
se sídlem K Nedvězí 66,
104 00 Praha-Královice,
IČ 00240362
Zastoupená ing. Josefem Pluhařem, starostou MČ
bankovní spojení: ČS a. s., pobočka Praha - Uhříněves, č. účtu: 2000721309/0800
(dále jen „poskytovatel“)
a
spolek: TJ SOKOL Královice z.s., se sídlem Kuťatská 25, 104 00 Praha10-Královice, IČ 14888203,
zastoupený Mgr.Michlem Vaňhou - předsedou výkonného výboru, bytem: Pod Jankovem 111, 104 00
Hájek u Uhříněvsi a p. Miroslavem Pensdorfem – členem výkonného výboru, bytem: Do Dolnic 79,
104 00 Praha 10-Královice
bankovní spojení: 28913459/0800
(dále jen „příjemce“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1724 a násl. zákona č. 89/2012.,
občanský zákoník a §10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb, v platném znění tuto smlouvu.
Čl. I. Úvodní ustanovení
Zastupitelstvo MČ Praha – Královice svým usnesením č. 12/19 ze dne 23.5.2022 schválilo poskytnutí
dotace/grantového příspěvku výše uvedenému příjemci v souladu s podmínkami Grantových programů
MČ Praha - Královice na období 25.5.2022 – 31.12. 2022 vyhlášenými dne 25.3.2022 na základě
usnesení č. 10/18 ZMČ Praha-Královice ze dne 23.2.2022.
Čl. II. Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace (dále jen „grantu“) příjemci z rozpočtu poskytovatele
k financování programu uvedeného v čl.III této smlouvy.
2. Poskytnutí grantu se řídí zákonem 131/2000 Sb., o hl.m.Praze, ve znění pozdějších předpisů a
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů.
3. Grant je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole), veřejnou
finanční podporou.
Čl. III. Výše a účel grantu
1. Poskytovatel podle této smlouvy poskytuje příjemci grantovou podporu v celkové výši 46.800,- Kč
(slovy čtyřicetšestisícosmset korun českých) k následujícímu účelu: „Jednorázové společensko-

kulturní akce: a) Mezinárodní den dětí, b) Pálení čarodějnic, c) Pouťová zábava na svatou
Markétu, d) Lampiónový průvod Světlušky“.

2. Finanční prostředky ve výši stanovené v odst. 1 tohoto článku smlouvy budou převedeny
na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy.
3. Příjemce je povinen dodržet minimální vlastní finanční spoluúčast stanovenou pro projekt Grantovým
programem pro rok 2022 ve výši 10%. Vlastní finanční spoluúčast jsou prostředky, které mohou být
tvořeny vlastními prostředky příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary).
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.

Celkové náklady projektu 52.000,- Kč
Výše dotace v Kč: 46.800,-Kč (90 % z celkových nákladů na projekt)
Vlastní spoluúčast příjemce v Kč: 5.200,- Kč (10 % z celkových nákladů na projekt)
Čl. IV. Podmínky použití grantu
1. Příjemce se zavazuje, že prostředky grantu využije k účelu uvedenému v čl. III. této smlouvy a za
podmínek stanovených v této smlouvě. O použití prostředků na obdobné účely (změna účelu
projektu) nebo prodloužení termínu čerpání může příjemce, ve výjimečných případech, požádat
písemně nejméně 30 dnů před vypršením termínu čerpání. Příjemce odpovídá za účelné, efektivní
a hospodárné použití přidělených prostředků dle zákona o finanční kontrole a za jejich řádné a
včasné vyúčtování. Příjemce se zavazuje, že poskytnuté peněžní prostředky vyčerpá v termínu
nejpozději do 31. 12. 2022.
2. Příjemce se zavazuje uvádět na svých propagačních materiálech informaci, že projekt je
spolufinancován z rozpočtu MČ Praha-Královice.
3. Poskytnuté finanční prostředky nelze použít na úhradu nákladů na platy a odvody na sociální a
zdravotní pojištění členů organizace, pohoštění, pořízení investičního majetku a na dotace jiným
subjektům.
4. Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání jednotlivých grantů a je povinen
umožnit v průběhu řešení grantů poskytovateli kontrolu užití poskytnutých prostředků nahlédnutím
do veškeré dokumentace související s projekty (dle §9 zákona 320/2001 Sb., v platném znění).
5. Příjemce je povinen předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování grantů na stanoveném formuláři,
včetně čitelných kopií účetních dokladů v termínu nejpozději do 9.1. 2023. V případě, že
příjemce grantu nepředloží vyúčtování ve stanoveném termínu, je poskytovatel oprávněn vymáhat
zpět celou výši poskytnutých prostředků.
6. Příjemce je povinen vrátit převodem na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy případné
nevyčerpané prostředky grantu nejpozději do 31.12.2022. Příjemce je povinen při zrušení
projektu odeslat poskytnutý grant zpět převodem na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této
smlouvy a to v den oznámení vzniku změny, včetně písemného odůvodnění vrácení grantu.
7. Příjemce je povinen v případě přeměny nebo zrušení právnické osoby s likvidací tuto skutečnost
oznámit písemně poskytovateli do 8 dnů ode dne, kdy se dozví o předpokládané události a
zároveň je povinen ukončit čerpání grantu a provést jeho vyúčtování.
Čl. V. Sankční ustanovení
Při porušení rozpočtové kázně (neoprávněné použití peněžních prostředků, zadržení peněžních
prostředků) bude poskytovatel postupovat podle § 22 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. VI. Závěrečná ustanovení
1. Příjemce grantu prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že tuto smlouvu a podmínky
Grantového programu MČ Praha - Královice četl, souhlasí s jejich zněním a zavazuje se k jejich
plnění, stejně tak jako k plnění dalších závazků 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 udělují svolení
k jejich užití bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Je-li příjemcem fyzická osoba, pak
podpisem této smlouvy uděluje podle příslušných ustanovení zákona č.101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, svůj výslovný souhlas se zpracováním svých
osobních údajů městskou částí Praha-Královice, a to v rámci úkonů souvisejících s udělením grantu
a uděluje souhlas s uvedením svých osobních údajů na tiskových materiálech MČ Praha-Královice
a na internetových stránkách MČ Praha-Královice, a to po dobu , po kterou je poskytovatel povinen,
dle platné právní úpravy, dokumenty obsahující osobní údaje příjemce zpracovávat/archivovat.

3. Práva a povinnosti 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 dodatků
podepsaných oběma smluvními stranami.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana
obdrží po jednom vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že je sepsána na základě jejich svobodné vůle,
určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz
toho připojují své vlastnoruční podpisy.
8. Doložka platnosti právního úkonu dle § 43 zákona 131/2000 Sb., o hl.m.Praze ve znění pozdějších
předpisů : o poskytnutí grantu a o uzavření smlouvy o poskytnutí grantu rozhodlo zastupitelstvo
MČ Praha - Královice usnesením č. 12/19 ze dne 23.5.2022.

V Praze-Královicích dne

V Praze-Královicích dne

Poskytovatel:
Městská část Praha – Královice

Příjemce:

………………………………..

………………………………….

