Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MC Praha — Dolní Měcholupy
číslo: 515/2022
Poskytovatelem dotace je:
Městská část Praha - Dolní Měcholupy
se sídlem: Dolnoměcholúpska 168/37, 111 01 Praha 10 — Dolní Měcholupy
zastoupena starostou MČ Mgr. A. Jiřím Jindřichem

IČ: 00 23 13 47
Bankovní spojení: účet č. 2111 281 318/2700
(dále jen ,,poskytovatel“)

a
Příjemcem dotace je:
KLUB SENIORÚ DOLNÍ MĚCHOLUPY, z.s.
se sídlem: Dolnoměcholupska 168/37, Praha 10
zastoupena Jiřím Škábou, předsedou

IČ: 14 35 04 67
zapsaný u MS V Praze, 0
(dále jen „příjemce“)
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I.
Obecná ustanovení

Zastupitelstvo MČ Praha — Dolní Měcholupy se rozhodlo svým usnesením č. 47/5 ze dne 16.
5. 2022, podle § 89 odst. 2 b) zákona č. 131/2000 Sb., 0 hlavnim městě Praze ve znění
pozdějších změn a doplňků a V souladu s § 10a zákona 250/2000 Sb., 0 rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků 0 poskytnutí dotace z rozpočtu MČ
Praha — Dolní Měcholupy V roce 2022 podporu akcí spolku „Klub seniorů Dolní Měcholupy,
z.s.“ ve výši 300 000,00 Kč za podmínek dale uvedených.
II.
Účel a doba využití dotace
1. Účelem neinvestiční dotace je pokrytí časti neinvestičních výdajů spojených s činností
spolku — výlety, lázeňské a rekreační pobyty, kulturní akce, turistika, atd.
2. Příjemce je povinen užít dotaci jen kúčelú uvedenému vpředchozím bodě. Finanční
prostředky nesmí být použity k jinému účelu a mohou být použity pouze za podmínek
uvedených V Žádosti ze dne 25.4.2022, č.j. 515/2022 a V souladu s uznatelnými náklady na
činnost Klubu seniorů Dolní Měcholupy, z.s V roce 2022, nemající charakter investičních
výdajů.
III.
Výše dotace a vyplacení dotace
1. Výše dotace činí 300.000 Kč a dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu
poskytovatele 2111281318/2700 na účet příjemce _jako neinvestiční
dotace pod variabilním symbolem
2. Dotace ve výši 300 000,00 Kč bude na účet příjemce vyplacena do 14 dnů ode dne
zveřejnění této smlouvy V Registru smluv.
3. O užití prostředků vede příjemce samostatnou průkaznou účetní evidenci. Dále se zavazuje
uchovávat tuto účetní evidenci po dobu 5 let.

IV.
Finanční vypořádání dotace
Příjemce se zavazuje, že dotaci využije k účelu uvedenému V čl. II této smlouvy a
poskytnuté peněžní prostředky vyčerpá V terminu nejpozději do 15.12.2022.
Příjemce se zavazuje, že do 15.12.2022 předloží poskytovateli vyúčtování dotace formou
soupisu účetních dokladů souvisejících s výdaji uvedenými V čl. 11 této smlouvy V roce
2022 s uvedením výše částky a účelu platby u jednotlivých dokladů a jako přílohy přiloží
fotokopie těchto dokladů.
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 poskytovatelé, 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. II. bod 1 této smlouvy.
V případě nedodání vyúčtování celkové dotace ve stanoveném termínu podle čl. V. bodu 2
této smlouvy, je poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
V případě odstoupení poskytovatelé od smlouvy podle čl. V. bodu 3. a 4. je příjemce
povinen vrátit celou poskytnutou dotaci nebo její část na základě písemné výzvy
poskytovatele k jejímu vrácení, nejdéle však do 31.12.2022 na účet poskytovatele č. 2111
281 318/2700.
Dotace z rozpočtu poskytovatele podléhá finančnímu vypořádání s rozpočtem MČ Praha —
Dolní Měcholupy.
Nevyčérpáné finanční prostředky budou vráceny na účet poskytovatele nejdéle do
31.12.2022.
Využití finanční podpory z veřejných prostředků podléhá veřejnosprávní kontrole ve
smyslu zákona č. 320/2001 Sb.
Při porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly poskytnuty peněžní
prostředky, se postupuje podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtu 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 V den, kdy vstoupila tato
právnická osoba do likvidace.
V.
Ostatní ujednání
Příjemce dotace souhlasí se zpracováním jeho údajů poskytovatelem dotace s ohledem na
zákon č. 106/1990 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 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 dotace se zavazuje zveřejnit ve vlastní režii nezbytně nutné informace o
činnostech, na které prostředky obdržel a zajistit informování veřejnosti o tom, že daná
činnost byla realizována z finanční podpory poskytovatele.
Poskytovatel je oprávněn provádět u příjemce kontrolu účetnictví, příp. dalších skutečností,
V rozsahu potřebného k posouzení, zda je tato smlouva dodržována.

4. Příjemce se zavazuje umožnit poskytovateli nebo jím pověřeným osobám provést kdykoli
komplexní kontrolu, včetně kontroly použití finančních prostředků a zpřístupnit na
požádání veškeré doklady související s plněním smlouvy.
5. Poskytnutí dotace má zanedbatelný vliv v rámci EU, nejedná se tedy o Veřejnou podporu.

VI.
Závěrečná ujednání
l. Poskytovatel zveřejní tuto smlouvu o poskytnutí dotace na své úřední desce umožňující
dálkový přístup a v Registru smluv do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy nebo dodatku.
2. Tato smlouva včetně dodatků bude zveřejněna po dobu nejméně 3 let ode dne zveřejnění
na úřední desce na adrese: www.dolnimecholupycz
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech majících povahu originalu, z nichž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. 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.
5 . Na důkaz výslovného souhlasu s obsahem a všemi ustanoveními této smlouvy a své pravé
a svobodné vůle, je tato smlouva po jejím přečtení smluvními stranami vlastnoručně
podepsána.
6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v Registru smluv.

Praha — Dolní Měcholupy dne:

Poskytovatel dotace

Zveřejněno na úřední desce: www.dolnimecholupycz dne:
Zveřejněno v Registru smluv dne:

Příjemce dotace

