
Veřejnoprávní Smlouuı
O poskyľnutí dotace Z rozpočtu městské Části Praha-Satalicę

Číslo: 1151852

5mm) Sm1ou\`_\ì

Městská část PI'ııhıı›S:1ta1icc
1\' Radonicum 813. 100 15 111111m Fatalicc

1(1 00240711
YaSIOııpcnčì: Mgr. Miladou \\ˇOborsk0n. SIzírOSIkOLı

Bainkm ní Spnjcní: PPF banka. ač.
C“. není; 5 1205509860011

(dákjen ..])Osk_\`ı‹›\'ate1")

-8-

Příjcınccm cìoıacęt HO Satalice 1.5.
511110 "bylcmi 1\'aS:ı1ickžì 154. Yinoí'. 190 17 Praha 0

1003586561
Zastoupen: Davidem SIC110L1.pı"cdsudøu

bankovní Spojení: Fio Banka ah
C. není; _70072201 1/2010

Zapsaný u Městského Soudu \ Pra/.0. Oddíl L. vložku 61619

(_dz'ılejcn ..přı'jcmc€")

(Syn/RGM' dní/ť Icı/šćjuku „smluv/II'.struny '^ rıť/wıj'ťdıIuI/í115_1'ć'ılx'n ,.Smlııı'ııı'.s'lrumı ")

Stzıí'OSıka mćšhkú Čzìšıi Praha-Satalice rozhodh dne 29.5.2018 pwllc Lızmnmęní Š 94 Odsl. 3 a § 95
Odstl Zákona C, 131/2000 517.. O hlavním mùstć Praxe. \`c 'Lnèn pOLiších předpisu. a \ˇ Soul; du
S ušıanmˇením Š 108 u nč'ısl. 7ák0na Č. 25012000 Sb.. O rozpočìmych pínviđ1cc1í L'í7cmních rozpm In.
\c Znùní pO/.dćjšı'ch pfˇcdpiču O poskfimní dnmcć 7. rO/poćlu Inčstnfl." Čı'ısíi Prahu-Smalicc \` mcc 2( 18
nfı pnđpnrıı <ıı1ìieknı provádějící veřejné prmpèšné Činnošti \e \_\ši :ı 7a podmínek dále medenj ch
\ [Šlo Smlomù.

I.
Předmět Smlouvy

1. Poskynn 8161 poskytne příjemci na níz'e medem' L'IČCI Zn pfldmínek níýc íı\eá1ťn_\'ch účelm Ou
ncímcsliùní dolaci Z I'Ozpoćnı mèsıskć Čášľi Praha-Salalicc w \`_\'5i 14.000.V KC. Slovy (Čtrn ıcI
tisíc korun Českých ).

2. ÚČclmz'ı dotace jť poskyľmána na podporu Spomı \ mèSISkć Části PraIíZı-Saľalicc. kí'ra'
SpOČnıì \ úhradě nákladů Spojťných Snć'ıjmcın Ićlımičm ZŠ 581011003. \šILıp_\ na 107001011
sıènu. \7dć121\ací Semináře pm inSIrukIUr) S témınikou Ivycní pro Všechn) \ć`k0\'é Skupi 1).
nákupcm a Obnmou horolezcckého malcričălu. DOILıce je yoskfim'ána na dubu 0d 29.5.2118
C10 31.12.2018.
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ll.
Splatnost peněžních prostředku

Posk)to\`atel se Za\a7uje posk)`tnout příjemci dotaci Za ucelcm tí\edeıt)ıtt \ clanku l. na u Ěet
příjemce u\ˇeden)' \ rubrice teto smlou\)` nejpozdeji do 7 dnu pote. co tato smlou\`a nabj dc
účinnosti.
liinancní prostředk) lZe použít na uhradu nakladu \Znikl)'ch \ Období od 29.5.2018 do
31.12.2018 vztahujících Se ke Stanovenćmu ucelu poskytnutí. Finanční prostředk) nc Ze
pře\ adet do následujícího období.
V termínu pro předlożení \)ueto\aní dotace dle clánku lll. odst. 4 \ rati příjemce ne\)cerp; ne
linancní prostředk) na ucet posk)ˇto\ate1e.

lll.
Podnıínkˇ)V udělení dotace a Vyúčtování dotace

Přijemceje opra\nen poużit dotaci pou/.e k ucelu [nedencınu \ clanku l teto smlotn). Dot .ce
jc určena na podporu sportu \ mestske casti Praha-Satalice. ktera spocna' \ uhrade na'klž du
spojen)ch s' najmem teloc\ien) ZŠ Satalice. \stup) na le'zžeckou stenu. \7de1a\ ací seminíře
pro instruktor) s tematikou lezení pro xšechn) \`eko\e skupin). nákupem a obnot ou
hot'ole/eckeho materiálu
Příjemccje po\ inen \est e\ idenei \)dıt_jti. ktere \7.nik'nou \ souvislosti s přcdmetcm a ucele
smlou\). Posk)to\ate1i \ ramci \)L'ıcto\z'1nídotace předklada udaje Z teto e\ idenee.
Příjemce jc po\inen \)uýí\at dotaci co nejhospodarneji a test řadnou a oddelenou exide ıci

._ı

jejího cerpani.
\")L'ıeto\aní dotace předloží příjemce do podateln) uř; du mestskc casti do 31.1.2119.
`\")uČto\ž'tnim dotace se rozumí předložení tabulko\eho přehledu \`)nalo2en)'eh tiııaitett ch
prostředku spolecne S předložením dokladu prokazujícieh uhraycni nakladu na proj :kt
ıı\cdctt) \ clanku l. teto smlou\ˇ) ve \ˇ)ši posk)tnute dotace (např. kopie faktur Či jinjeh
daiˇto\ˇ)'ch dokladu a dokladu o jejich Zaplaeení. přicˇemż /a Zuetmaci doklad) se nepo) až ují
t7\`. 7aloho\e faktur) ).
Příslušné kontrolní orgán) posk)to\ate1e jsou opraxnèn) \' souladu se Lakonem Č. 320x"2( 01
Sb.. o linancni kontrole. \ platném 211cm. kontrolo) at dodržení podmínek. Za kter)eh je dot; ee
posk)'tnuta.
Příjemce je po\inen \ ramci \ˇ)'konu kontrolní cinnosti d-e odst. 1 tohoto clanku předlcžit
kontrolním organum posk)ˇto\`ate1e k nahlédnutí original) \Šech účetních dokladu týkajíc ch
Se Čerpaní dotace.
Příjemce bere na \edomí. Že poruseni po\inností` \ˇ)'pl)ˇ\ˇajícich inu [teto smlou\)_ de
řešeno jako poruseni roZpoeto\e ka/.ne \ souladu s přislusn)mi ustanoxeníıni Zakc na
e. 25112000 Sh.. o ro/poeto\)'ch pra\ idlech uZemních rozpoctu. \ platnenı Zneni.
Příjemce je po\inen do 15 dnu o/namit poskytouıteli Zaítajcní insoheneního řízení. \st up
prž'nnickc osob) do lik\idace. Zmenu statutárního orgánu nebo jeho elena. cnu naz' u.
bankomího spojení. sídla ci adres). Příjemce. kter) je obchodní korporací dle Zakt na
Č. 9112012 Sb..je povinen Zaslat posk)to\ate1i intormaci o přemcne spolecnosti. jejíž souež stí
je projekt přemen). a to alespon 1 mesic přede dnem. kd) ma být přcmena schtaltna
/pusobcm stano\ eným Zákonem. U ostatních pra\nick)'ˇch asobjc příjemce po\inen oZnaı ıit
posk)to\ atelí přeměnu právnické osob) do 15 dnu od rozhodnutí píˇ`íslusneho orgánu.
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[končeni Smlouv)

Smlouv u l/e ukonČít na Zaklade píšemne dohod) obou Sml .ívníclí Stran nebo písemnou
v)povedí Smlouv). a to Za podmínek dale Stanov en)ch.
Poskvtovatel muże Smlouvu \4_vpo\ edeíjak před proplaeen in. tak í po proplacení dotace.
\ˇ)'po\Čdním du) odem je porušení po\ínností příjemcem dotace Stanoven)eh touto Smlou ou
nebo obecne Za) aZn)mi právními předpis). ktereho Se příjemce dopusíi /ejmenu pokud:
0 5))m jednáním poruší roZpoČIo\ ou kaZen dle Zákona Č. 2502000 Sli.. o roZpoetm ."clí

pra\ ídlech územních rozpočtu. ve Znení pozdejšıch předpisu.
0 poruší pra) ídla veřejne podpor).
0 je on Sam. připadne jako pravítícka osoba Či nektera osoba tvořící Statutární orlim

příjeínee od>ouzen a Za trestn) Čín. jehož Skutkeva podstata Souvíší S předme em
podnikani neho ćinností příjemce. nebo pro trestu) cín hospodzˇuˇšk). anebo trestu) Čin
proti majetku ve Sm)`5lu Zákona Č. 402009 Sb.. trestní Lakonik. ve zneni pozdejžíeh
předpisu a Zákona Č. -lISÚOIl Sb.. o trestní odpo) Čdnoêtí pra\níck_\'eh osolı ve zí ení
po7dejších předpisu.

0 hvlo Zahajeno insolvenční ří7ení podle zákona Č. l820`2006 Sb.. o úpadku a Zpusořšch
jeho řešení. ve Znení pozdějších předpisu.

I příjemce uvedl nepravdivé. neuplne nebo Zk'í'esl'ene' uilaje. na ktere Se važe uzavření eto
Smlom).

0 jev likvidací.
0 opakovane neplní povinnosti Stanovene Smloíuou. í kd)Z h)l kjejíeh napra\e \)sir.

posk)to\atclem.
\' případě \)pov edí teto Smlouv) před proplaceníın dotace. narok na \)`placení doí ice
newnika a nel/e Se jej platně domáhat. \`ˇ případe v)`pov edí Sínlouv) po proplacení dotace še
příjemce Ĺavazuje posk)tnute peneÍ/.ni prostředk) vratit we/líotovočutiín převodem na íČet
poškflovatele he/ /.h)IeČneho odkladu. nejpozdeji však do li dnu od doruČení v)"po\ edí.
\\ˇ)'po\ed` Smlouv) musí h)t uČínena píšemne a muhí \ ni 'být Luc-den) duvod) jejího udeleí
\`)'po\ edm lhuta Číní l mesic a 73Čne bČZet od prvního dne mešíec následujícího po me: icí.
\ nem? h) la v) po\ed' doruČena příjemci dotace, lllČínk) doručení pro ucel) teto Smlou\) v 'šak
naštavají i tchd). pokud příjemce S\)m jednáním neho opo nenutím dorucení [níaíˇ`íl.
lì'Čink) v)'po\Čdí nastá'oaji dnem upl)`nutí v)"po\Čdní lhut)V Za podmínk). Žc příjemce dot ice
vrátí poškvtnute peneżni proštředk) předjcjím upl)ııutínı. .linak k ukončení ASínlouv) dojdı a?
v) pt'nˇ'adaním v Šeeh pra\ a povinností Smluvníclı Stran.
Příjemce je opravnen tuto Smlouvu kd) koliv píšemne \)po\ edet nejpozdeji však do ko ice
llíuí) pro podaní v) uČIo\ ani. příČemż \)"poved'je ucínna c nem jejího doruČení pošk)tovaı :lí.
\" takovem případe je příjemce po\ inen vratit poškflnutou Častku dotace j)‹\>k)'ttí\;ííelí do 14
dnu ode dne účinnosti \)po\ćdí.
Pří ukoncení Smlouv) dohodou jc příjemce po\ inen vratit beľhotmostním převodem na L'čet
pošk)^to\atele posk)tnuíou Časlk'u dotaceA ktera mu jíž b)la \)ˇplacena. a to he7 Zh)teen\ ho
odkladu. ncjpt'ízdeji do 30 dnu ode dne doruČení dohod) podepsane ohema Smluvn mí
Stranami. nedohodnou-li Se Smlu\ní Stranvjínžık.

. Dohoda o ukonČˇení Smlouv) nah)\a ucinnosti dnem příp>ZÍni ví`aeen)'ch pc-nČ-Zníeh prostřeí ku
na uČet ptjíSkHovatcle. nedohodnou~li Se Smluvní stran) jiná k.
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Závěrečné ustanovení

l. Smluvní Slmn) pıˇohlnšují. Že Se seznámil) 5 Obsahem této Smlom) a Že 11110 plně vyjııdıˇ' ıjc
jejich prm Ou a S\ Obodnou \`uli.

T Všcçlın)V 7mČn_\` a doplıˇılx) této Smlom) musí býl učiněn) formou píscınnjclı. Číslmanj ch
dodatku podepsaných Obćma Smlumı'nıi SIrıınami.
law Smlnmzı ná1b_\'\`á platnosti a účinnosti podpisem Sm|u\ ních Stran uje vyholm ena \c d\ Ou
Slqinopišcclì. Ĺ nichżjcdcn Obdı'żí příjemce ujťdcn poslšflm alťl.
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