Smlouva o poskytnutí účelových finančních prostředků v rámci
„Dotace v oblasti kultury pro rok 2022“
č. 2022/0382
Městská část Praha 1

Se sídlem:
Vodičkova 18, 115 68 Praha 1
Zastoupená:
Petrem Burgrem, 1. místostarostou
IČ:
00063410
DIČ:
CZ 00063410
Česká spořitelna a.s.
bankovní spojení:
č.účtu:
2000727399/0800
variabilní symbol:
22762353
(na straně jedné; dále jen „poskytovatel)

Spolek přátel Petrské čtvrti

Se sídlem:
Biskupský dvůr 1154/1, 110 00 Praha 1
Zastoupený:
Lindou Klečkovou, předsedkyní
IČ:
22762353
bankovní spojení:
č. účtu:
(na straně druhé; dále jen ,,příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 9 odst. 1 písm. h) a § 10a a násl. zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, tuto
smlouvu o poskytnutí účelových finančních prostředků (dotace)
(dále jen „tato smlouva44)
I.

Předmět smlouvy
1.1

Poskytovatel vyhlásil na základě usnesení Rady městské části Praha 1 Č.UR211146 ze dne
5.10.2021 Dotační program MČ Praha 1 v oblasti kultury pro rok 2022 (dále jen „Dotační
program44). Pravidla pro poskytnutí dotace, obsahující souhrn věcných, časových a finančních
podmínek poskytnutí a použití dotace, jsou veřejně přístupná na webových stránkách
poskytovatele a příjemce prohlašuje, že se s těmito pravidly seznámil a zavazuje se tímto jimi
řídit.

1.2

Poskytovatel schválil dne 15.3.2022 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 1
Č.UZ22 0354 příjemci v rámci Dotačního programu poskytnutí účelových finančních
prostředků (dotace), a na základě tohoto usnesení se zavazuje poskytnout příjemci za podmínek
uvedených v této smlouvě účelové finanční prostředky
ve výši 60.000,- Kč, slovy: Šedesáttisíc korun českých (dále jen „Finanční prostředky44),
na projekt č. 22-KU-106 s názvem „Kulturní akce v Petrské čtvrti“,
přičemž tyto prostředky jsou účelově vázány na nájem na realizaci projektu, technické zařízení
(zabezpečení) akce, pronájem světelného zařízení, pronájem Stánků, ozvučení, honoráře,
lektomé, produkční náklady, náklady na propagaci, poplatky OSA, Dilia, spotřebu energie,
nákup materiálu (dále jen „projekt44).
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1.3
1.3

je možná
Případná změna projektu, na jehož realizaci jsou Finanční prostředky účelově určeny, je
jen na základě písemné žádosti příjemce a písemného schválení poskytovatele.

1.4

V případě nesouhlasu poskytovatele se změnou projektu dle předchozího odstavce tohoto článku
smlouvy je příjemce povinen do 14
14 dnů od oznámení nesouhlasu poskytovatele vrátit přijaté
Finanční prostředky, a to na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy.

n.
n.

Splatnost Finančních prostředků
2.1

Poskytovatel se zavazuje převést Finanční prostředky za účelem uvedeným v článku I.
I. této
smlouvy na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 20 dnů po nabytí účinnosti
této smlouvy.

2.2

Finanční prostředky lze použít nejpozději do 15.12.2022 a nelze je převádět do následujícího
kalendářního roku.

2.3

Příjemce se zavazuje převést případné nevyčerpané Finanční prostředky nej později do
30.11.2022 na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy. Neučiní-li tak, jedná se o
porušení rozpočtové kázně dle §§ 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění.

III.
Podmínky použití Finančních prostředků
3.1

Příjemce je oprávněn použít Finanční prostředky pouze k účelu uvedenému v čl. I. této smlouvy.

3.2

Příjemce není oprávněn převádět poskytnuté Finanční prostředky na jiné fyzické a právnické
osoby, pokud se nejedná o přímou úhradu nákladů souvisejících s projektem dle čl. I. této
smlouvy, na který byly tyto prostředky poskytnuty.

3.3

Příjemce se zavazuje informovat poskytovatele o termínu realizace projektu podle čl. I. této
smlouvy, na který byly Finanční prostředky poskytnuty, a současně je
je povinen poskytnout
poskytovateli přiměřený počet čestných vstupenek, pokud je součástí projektu dle této
smlouvy veřejné vystoupení.

3.4

Příjemce je
je povinen vypracovat Závěrečnou zprávu o využití Finančních prostředků
v elektronické podobě pouze prostřednictvím dotačního portálu Grantys MČ Praha 1 v sekci
„Zprávy" viz MANUÁL DOTAČNÍHO SYSTÉMU pro žadatele a příjemce, a to nejpozději do
16.12.2022. Závěrečnou zprávou projektu se rozumí nejen vyplnění příslušného on-line
formuláře, ale ii nahrání skenu dokladů prokazujících uhrazení nákladů na projekt uvedený
v článku I.
I. ve výši poskytnutých Finančních prostředků (kopie faktur a dokladů o jejich
zaplacení, přičemž za zúčtovací doklady se nepovažují tzv. zálohové faktury), ve složce
Soubory u příslušné Závěrečné zprávy. Podání Závěrečné zprávy prostřednictvím datové
schránky není možné.
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3.5

Do Závěrečné zprávy lze zahrnout náklady, které vznikly v souvislosti s projektem v daném
kalendářním roce, v souladu s touto smlouvou a podmínkami pro poskytnutí dotace.

3.6

Příjemce odpovídá za řádné a oddělené vedení čerpání Finančních prostředků v souladu
s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v
platném znění. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli na základě jeho požadavku provedení
kontroly všech prvotních účetních dokladů za účelem prověření využití přidělených Finančních
prostředků. Poskytovatel je oprávněn vykonávat u příjemce kontrolu vyplývající ze zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o
finanční kontrole), v platném znění.
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3.7

Příjemce se zavazuje při čerpání Finančních prostředků postupovat v souladu s příslušnými
obecně závaznými právními předpisy a podmínkami stanovenými v této smlouvě. Je-li příjemce
plátcem daně z přidané hodnoty, není oprávněn použít poskytnuté Finanční prostředky, byť ii jen
částečně, na úhradu daně z přidané hodnoty.

3.8

Vrácení Finančních prostředků podle čl. II., odstavce 2.3 této smlouvy nezakládá právo příjemce
na dočerpání Finančních prostředků v následujícím roce.

3.9

Příjemce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět, přičemž výpovědní doba činí
14 dní a počíná běžet dnem doručení výpovědi poskytovateli. V takovém případě je příjemce
povinen vrátit veškeré Finanční prostředky poskytovateli do 14 dnů po uplynutí výpovědní
doby.

3.10 Příjemce není oprávněn použít poskytnuté Finanční prostředky, byť ii jen částečně, na úhradu:
mezd, ostatních osobních nákladů a odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců
příjemce, na úhradu výdajů na pohoštění, peněžní a věcné dary, květiny, ubytování, dopravu
1, letenky, výdaje spojené s podnikatelskými aktivitami, na
předmětů a osob mimo území Prahy 1,
cesty do zahraničí a na stavební investice.
3.11 Smluvní strany berou na vědomí, že poskytnutá finanční podpora (nebo nefinanční plnění) dle
čl. I.
I. této smlouvy se považuje za poskytnutí veřejné podpory malého rozsahu (de minimis) dle
nařízení Evropské Komise č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013. Poskytovatel této veřejné
podpory malého rozsahu (de minimis) je povinen ve smyslu §§ 3a zákona č. 215/2004 Sb., o
úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a
vývoje, v platném znění, a dále ve smyslu vyhlášky č. 298/2020, o obsahu a rozsahu údajů, které
je poskytovatel podpory malého rozsahu povinen zaznamenat do centrálního registru podpor
malého rozsahu, a o postupu při jejich zaznamenávání, v platném znění, zaznamenat údaje o
podpoře malého rozsahu a jejím příjemci do Centrálního registru podpor malého rozsahu
vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže do pěti pracovních dnů od uzavření této
smlouvy.
3.12 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že má dojít na straně příjemce před vyčerpáním všech
Finančních prostředků k přeměně právnické osoby nebo ke zrušení právnické osoby s likvidací,
je příjemce povinen bezodkladně oznámit tuto skutečnost poskytovateli. V případě zrušení
právnické osoby příjemce s likvidací je příjemce povinen do 10 dní ode dne vstupu právnické
osoby do likvidace vrátit poskytovateli část Finančních prostředků, které nebyly ke dni vstupu
právnické osoby do likvidace vyčerpány, na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy
a zároveň předložit poskytovateli Závěrečnou zprávu dle odst. 3.4. tohoto článku smlouvy.
V případě přeměny právnické osoby příjemce je povinen právní nástupce příjemce vrátit
poskytovateli část Finančních prostředků, které nebyly vyčerpány ke dni rozhodnutí o přeměně
právnické osoby, do 10 dnů od tohoto rozhodnutí na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této
smlouvy a předložit poskytovateli Závěrečnou zprávu dle odst. 3.4. tohoto článku smlouvy.

IV.
Povinnosti příjemce při zajišťování publicity poskytovatele
4.1

Příjemce se zavazuje v průběhu celého projektu prezentovat poskytovatele formou uvedení
1“ nebo tohoto názvu ve spojení s vhodným slovním
samotného názvu „Městská část Praha 1“
doplněním („Uskutečněno za podpory Městské části Praha 1“,
1“, „Realizováno ve spolupráci
s Městskou částí Praha 1“
1“ apod.) zejména na tiskových materiálech, na informačních tabulích,
při tiskových konferencích, na pamětních deskách, při prezentacích veřejnosti či v médiích
apod. za předpokladu, že jsou tyto akce v rámci projektu konány (příp. tyto záležitosti v rámci
projektu realizovány).

3
3

4.2

Příjemce se zavazuje umožnit účast členů Zastupitelstva městské části Praha 1,
1, případně
určených zaměstnanců Úřadu městské části Praha 1,
1, na tiskových konferencích a poskytnout jim
prostor pro prezentaci Městské části Praha 1 zejména v mluvených vstupech apod.
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4.3

Příjemce se zavazuje na všech tiskovinách (zejména na plakátech, propagačních letácích,
v bulletinech, na pozvánkách, v programech, příp. jakýchkoliv dalších tiskovinách) zhotovených
po nabytí účinnosti této smlouvy, na internetových stránkách a na viditelných místech v rámci
realizace projektu uvádět logo Městské části Praha 1,
1, přičemž způsob označení podléhá režimu
organizačního pokynu č. 7/98 „Statutu znaku a praporu Městské části Praha 1“
1“ ve znění
pozdějších dodatků, v jehož souladu je
je příjemce povinen postupovat.

4.4

Příjemce se zavazuje, že bude prezentovat projekt pouze na plochách k tomu určených. Pokud
bude prokázáno, že uskutečnil výlepy propagačních materiálů mimo tyto plochy, bude to
pokládáno za porušení smlouvy s možností uplatnění sankce ve smyslu čl. V., odstavce 5.2. této
smlouvy.

V.
Sankce
5.1

Nedodržení podmínek této smlouvy příjemcem je porušením rozpočtové kázně ve smyslu §§ 22
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
s výjimkou porušení povinností dle článku IV. této smlouvy. Při porušení povinností uvedených
v čl. IV. této smlouvy může poskytovatel po příjemci požadovat smluvní pokutu ve výši 55 %
zvýše poskytnutých Finančních prostředků za každý takovýto případ a příjemce je
je povinen ji
ji
zaplatit na výzvu poskytovatele ve lhůtě ve výzvě uvedené.

5.2

V případě, že poskytovatel zjistí, že příjemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje,
na které se váže uzavření této smlouvy, anebo že příjemce porušil jakoukoliv povinnost
stanovenou v této smlouvě, je poskytovatel oprávněn před vyplacením Finančních prostředků
krátit jejich výši. Zjištění porušení povinností příjemce dle předchozí věty též opravňuje
poskytovatele k výpovědi této smlouvy. Výpověď musí být učiněna písemně, výpovědní doba
činí 14 dní a počíná běžet dnem doručení výpovědi příjemci

5.3

V případě výpovědi smlouvy ze strany poskytovatele dle předchozího odstavce ztrácí příjemce
nárok na poskytnutí Finančních prostředků a již poskytnuté Finanční prostředky je
je příjemce
povinen do 14 dnů po skončení výpovědní doby vrátit poskytovateli.
VI.
Garant projektu

6.1.

Příjemce bere na vědomí a souhlasí ss tím, aby poskytovatel v rámci vzájemné spolupráce
s příjemcem a v rámci výkonu kontrolní činnosti realizace projektu pověřil určitou osobu, která
bude jménem a na účet poskytovatele provádět činnosti blíže specifikované v čl. VI., odst. 6.3.
této smlouvy (dále jen „garanť4).
„garanť4).

6.2.

Garantem může být pouze fyzická osoba, která disponuje pověřením k výkonu této funkce
vyplývajícím z pracovněprávního, služebního či obdobného vztahu k poskytovateli, a zároveň

je:
a)
b)
c)
d)

členem Komise kultury městské části Praha 1,
1, nebo
členem Zastupitelstva městské části Praha 1,
1, nebo
členem Rady městské části Praha 1,
1, nebo
zaměstnancem Úřadu městské části Praha 1.
1.

4

6.3.

Garant je oprávněn osobně se zúčastnit projektu, vytvořit závěrečnou zprávu, v níž projekt
zhodnotí, a dále je oprávněn provést následnou kontrolu využití přidělených Finančních
prostředků projektu.

6.4.

Příjemce se zavazuje umožnit garantovi za účelem plnění svých povinností vůči poskytovateli
zejména:
a) bezproblémový a bezplatný vstup na veškeré akce, které jsou v souvislosti s realizací
projektu pořádány,
b) maximální možnou míru součinnosti a pomoci tak, aby byl garant schopen řádně a včas
provádět činnosti dle předchozího odstavce.
VII.
Závěrečná ustanovení

7.1

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že
uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv provede poskytovatel.

7.2

Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními
zákona ě. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a
dalšími souvisejícími obecně závaznými předpisy.

7.3

Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7.4

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené
poskytovatelem, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu
smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu.

7.5

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství
ve smyslu § 504 zákona ě. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a udělují svolení
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

7.6

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom
vyhotovení.

7.7

Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé
svobodné vůle, nikoli v tísni, pod nátlakem či za jiných jednostranně nevýhodných podmínek.

7.8

Tímto poskytovatel osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním
městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření této smlouvy byl projednán a schválen
Zastupitelstvem městské části Praha 1 dne 15.3.2022, usnesením č.UZ22_0354.

V Praze dne

V Praze dne
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