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\ffi,

evidenčníčíslosmlou\ry Posl§tovatele: s-

]
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64/KL]L/201 6

Veřejnoprávní §mlouva o poskytnutí dotace podle Přogřamu 2016
pro poskytování dotací z rozpočtu středoče§kého kraje
ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek
Y rámci Tematickébo zadálí Podpora kultury
oblast podpory PodpoŤa projektů \/ obl:rsti kultury
Smluvni strtny
středočeský kraj
se sídlem Zboro\ ská 8] i ]

l, PSČ ] 50 21. Pnha

5.

7astoupenj, lng, Zdeňken Šteíkem,radni pro oblast ku]tut-! a památkovó péče

lČ: 7089]095 DlČ| CZ70891095
barrkorni spojeni: PPF

baŇa

a,s,, č, ú,; 1.110009090,/6000

(dá]e jeD ..PoskyloVale1'')

a

}lěsto Dobřichovice
.ť .lolť n \ ,lJ\,t

o

].

P,ť ]j22o. Dubii"no, .e

Zasloupcné Ing. Pelrem Hamplemj §lAťosta
]Č: 002,1l

] 8

] DlČ: CZ 002,+1181

bankovni spojeni Česká nároclni banka č, ú,: 9,í-3928111/0710
(dále jen,,Příjemce'')

uzavirají podl€ § l0a

i

následujícich zákona č.250/2000 sb., o rozpočtoÝých pravidl€ch

(dálejen

řozpočtů, ve zněni pozdějších př€dpisil

,,z. č. 250/2000

úZemnich

Sb"') tuto smlouvu:

čunet< 1

zÁrr-,Aoxí usrANovENí
1.

Smluvni stany se zavazují doabžovat povinnosti a posttlpy podle z, č.250/2000 Sb,
č. 320/200l Sb., o finančníkontrole ve veřejné spŤávě a

o změně někter,ých zákonů (z.íkon o finanční

kontrole), ve zrěni pozdějšich předpisů (dálejen,,z, č. 320/2001 sb."),

Dotace poslqÁovaná dle teto smlowy Posl§.tovatelem Příjemci je dle z. č.320/2001 sb. veřejnou
finančnípodporou,

-1

j,

Pro polřcb] tét.. snlou\} .e r..zJlni,

a)

právnické osobě
dd4!j pcnčžniprostřed(} posk}lnuté Z rozpočtu sticdočeského kraie §zické nebo
Ďa stano\en( účel.

b)

finančnín l\pořádáním dotace přehled o čerpáni a polLžiti posk!|nutsich penčžnichproÝředkú (dále
jen
Akce/Přojekfu") a vráccní nepoužit,ich peněžnich prosiřcdků do rozpočtLl

,,\,yílčtováli

Středočeského kraje.

c)porušenímrozDočto\'ékáZněkaŽdécopráYněnépoužitinebozadrženípeněžníchprostředků
posk}.tn u§ ch j ako doiace 7 rozpočtu Středočeského kreje.

d)

ncoDrálnělrÝm

Doužit

.ie

jejjch použití.kteťn blla polušena povinnosi

stanovená právním předpisem. přímo použitelnýn předpiscn Euopské unie nebo \,eře.jnoprálni

snlouvou- Za neopťá!něné použitípeněžnich plostředků se považLr.je také:

.

porušenípovinnosti. která :ou\iSi S účelenr.na který b}l1 pcnčžníptostiedky posk)tnut},
Stanovené právníln piedpjscm, přímo použilclnýn předpisem E\ropské unie, \eřejnoprá\,ni

§nlouvou nebo při posk}tnuli peněžnich p.oitředkil podlc Z\láštniho prá\niho předpisU, ke
kterénu doš1o po připsání peněžlích prostředkLl na ílče1Piijemce.

.

poíušeni po\innosli stano\ené \ přcdchozim odsta\ci, ke kteťélnudošlo před připsáním
peněžnich pIostředkil na účctPříjemce a ktcíéke dni připsánj tná: derr připsáni peněžniclr
prostředkŮ na účelPřiicnrce se po\ažUjc za den porušeni rozpočto\ékáZně.

.

ncprokáželi Přijelrlce penéžnich proslřcdků.jak b!1),§1o prostředk} použilv,
e) zadíženinDcqlrlqI] !!!§!ig!!b! ie porušeníPovinnosti !ráceni po§k}tnuích plo§lřcdkú \e
itano\cnénr terminul dnen poruiení rozpočto\é káZně jc \ 1om!o připadč den náslcdující po dni,
\ ič]rr) marně upl}nullennin stanl]\eni pro \ráceniposk]tnu§ch

proitředkil,.

u|onaenim _{kce Pro]ektll

.

u neýavcbni

Projektu daiuD pie\Zeti dila nebo datum převzcti dodá\k)

^kce]nesla\ebniho
realizacc AkceiProjektLl. ktcíé.je rr\edené \ picdá\ aciln

píobkoh lnezi Příicnrcem á dodavateIen

realizace AkcelPlojekiu. nebo. nenlli takoljto píotokol, pak datum Zdanitelného plnění na
pos]edníň uhtazenón daňovérn dokladu, nepoÝo]i-li Pos§lovatel (tj. Rada Středočeskóho kraje
nebo případně Zastupitelstvo Střecločeskéhokmje)jinak.

.

u stavební A kce,/sta\ eblrího Proiek u bcz sta\,ebniho Dovolcní datum pře\zetí díla realizace
přijemceln a dodavalcIcln rea]izacc
Akce,lprojektu. kteréjc uledené v předávacím plotokolu mezi

Akce/Projektu, nebo. neni-li takovj1o přolokol. pak datum zdanitelného plněni na poslcdním
uhrazenénr daňovón dokladu. nepovoli-li Poskytovate]

(i,Rada

sti,cdočeského kraje nebo

připadně ZastupiteIstvo stř€dočeského kraje) jinak.

. u

stavební Akcc,lstavebniho plojcktu se stavebním Dovolením zkkáni ko]audačniho souhla§u

podle§l22zákonač,]8j,/2006Sb,,oúzemnímpláno\,ániastarebnímřádu(stavebnízákon),!e
zněni pozdějších přeclpisů (dál§jen .,sta\ební Zákon"), popř. povoleni předčasného užíváni stavb}-

dle § l23 stavebního 7ákona nebo popř, pololení zkušebního provozu podle § l24 stavebního

ziákona n€bo připadně, nejde-li

o

stavbu uvedenou

v § l22

stavebniho

ákona, na základě

oznánení záměru o užívánídokončenéstavby stavebnímu uřadu podle § l20 odst, 1 stavebního
Zikona po ověiení stavebním úřadem splnění podmínek podle § 119 odst, 2 stavebního Zákona

nebo pokud do 30 dnťl od oznárreni záítěru o užívánídokončenéstavby stavební úřad
Ťozhodnutím, kteÉ je plÝním úkonem v řízení, užíÝánístavby nezakíže, nepovollli Posk},tovatel
(tj. Rada sťedoč€ského kraje nebo připadně Zastupit€lstvo

sťedočeskéhokaje)

u Akcí,ŤŤoiektů,u nichž byla dotace Dosl§,tnuta na čirúostPříiemce

a!@bi (r:

r,

jina\

v konkrétnímčesovém

kalendótní rcce 201ó), datum posledního dne tohoto období (tj,

31. 12. 2016),

nestanoví-li se v této smlouvě jinak n§bo nepovolili Poslqtovatel (tj. Rada sťedočeskéhokaje
nebo případně Zasfupitelstvo středočeského kraje) j inak,

dafum uskutečnění Akce/Projekfu,

bylali

Příjemce, nepovolili Posk}tovat€I

(tj. Rada sťedočeskéhokraje nebo případně Zastupitelstvo

dotace po§k},huta na provedení konkrétní činnosti

středočeského kraje) jinak.

Článek 2

PŘEDMĚT SMLOUVY A Ú,ČEL

l

Přednlětem smloLrv}

je

posk},tnutí neinv€§tični dotrce Posk)to,,atelem Pří.jenlci z rozpočtu

stiedočeskélro kíaic podle Proglemu

]0l6 pío posk}to\ání dotaci Zrozpočtu Středočeského krajc

Zc

Stiedočeskéhoi'Ondu i,uirur:, a.rbno\} pJnláLc],l.jnlťjťn..i]l!-.glJlll ]!.:ó"l \ |ánrci i.]]].iii.keh.,lali,inl

projektú } oblasti kultury na Zajištění
Akce/Projektu Královský přů§od 2016 - Pout' císiř€ Karla Iv., evid€nčni či§lo

Podpora kultury,
rea]izace

oblast podpory Podpora

Akcc/PrOjektu KUI-/KUL/029503/2016

2,

Náze\rspecilik

c€

(dále

jen..Akce/Projekt"),

-4.kce/Projcktu: 10. ročníktradičníhokrálov§kého přůvodu,

nyni již

nrezinárodni akcc s účastípřcs 10 ti§íc o§ob, §padá v roce 2016 do o§lav výročí700 Iet od nrřozcni
cisařc řim§kóho a krále českéhokal.la Iv.

3,

Celkor é předpokládané linančnínáklad}, na rea]izaci Akce,Projektu dle žádosti činí] 206 550 Kó,

.{, Přijcmci bude
kraje v

na základé této §nlouv) posk!,hula Posk)tovalelem dotace z rozpočtu Středočeského

maxinálni výši l20 000 Kč, maximálně \šak ve v];ši 9,9Yo celkoyýclr skutcčných uznatelllých

ílnančnich nák]adů na reali7aci AkcerProjektu,

5,

Dotace

jr

poskyto,,ána Příjemci

na finančni nák]ad,v Akce/Pro.jekru, spočir,ajici v ulrrazerré dani

a to v těchto připadech:
^kce,lProjeklu.
není,li Přijcmce registrovanjm pl/ttcen darrě z přjdané hodno§ d]c zákona č,235/200,1 Sb,, ve

z přidaDé hodnor}, v souvislosú s

a)

i

rcalizaci

zněni pozdějšich předpisů (dále.jcn,,z, č, 235/20t],l Sb,"),

b) je-li
s

Přijerrrce registrovaným plátcem daně zpiidané hodnot},,

rcalizaci Akce/Projektu nárok

c) je-lj

klelállll však nelznikl

v souvis]osti

Da odpočet uhrazené daně z přidané hodnory dle Z. č, 2]5/200,1 Sb..

Přijemce regiýťovaným plátcem daně

-3-

z

piidané lrodnoty, kterému vznik]

v sou!islosti

s

realizací Akce/Píoiekiu pouze částečnýnáťok na odpočet uhrazené daně

,ý

tonrto piípadé je Příjemci posk},to!ána dotace

v uhra7ené dané z přidané hodnory.
hodnoly dle
6,

7

přidané hodnottl

i na finančlrínáklad} Akce/P.ojektu spočivající

u niž Příicnci nevznikl nárok na odpočet daně

z přidané

Z, č, 2]5,/2004 Sb.

Dotace !]§!í posk}lována Přúernci na finenčnínáklad!,Akce/Projektu.
z piidané hodnot_,- v souviS]osti s realizaci Akce/Proiektu,

jeli

spočí\ajíciv uhrazcnó dani

Příjelncc ťcgjstrovaným p]átcem daně

z přidané hodnot}. kterému vznikl v souvis]osti s rea]izaci AkcclProjektu nárok

na odpočet daně

z přidané hodnotv ve výši uhrazené danč z přidanó hodnoĎ dle z. č, 2]5,1200,1 sb,
7.

Minimální finančlríspo]uúčasiPříienrce činí90!1%

z

celko\ých skutečných rrznatelných finančních

nákladů na realizaci Akce/Projektu.
8,

Do celkoťch skutečnlch uznatelných tjnančních nákladiL na rea]izaci AkcejPíojektu §e rrezar\ocitá!á
uhrazená daň z přidané hodno§,, kierou uhřadiI Přúemce při realizace AkcerPlojeklLl. u niž nu vznikl

náíok na odpočet da ě z přiclané hodno§ dlc z, č, 235/2004 Sb,
9,

Pokud celkové skutcčnó uznatelné finančnínáklad1, Akce/Projektu překroči celkoré předpokládané

finančnínáklad} na realizacj .{kce,/Pťoiektu, uhl,adí Příjence částkLr toholo překřočení z\lastních
finančníchzdrojú,

l0, Pokud

brrdou celko\,é skuteóné Uznatelné finančnínáklad} .\kceiProjektu nižšínež c€lko!é

picdpokládané finančnínáklad} na rcalizaci Akce/Projektu.

tako\é posk\tnuté pcnčžrrip],osiředk},
skutečných u7natelných

]].

fi

z

je Piijenrce po\ilten \řátit

Posk\Ťovateli

dotace Posk!,tovatele. které pře§ší 9,97o cclko\:ich

nančnich nákladú na realizaci Akce,/Projektu,

Pokud Přiicmce zaháji1 rcalízaci Akce/Projekt ještě před p(ldpisen téro smIou!},. mohou b!1

k\}účto\ániAkce,/Píojcktu zpětně použiĎ L]čctni (daňo\é) doklad} (faktury apod,). klcré b\l\
Přiiemcct,n uhrazen\

\,

sou\ islosii s

rcalizrci Al.e Projektu po 1. l. ]0 ]6,

12, Přijenlce nemúže! případě úspon pelěžnich prosliedku \Zešlé z \ýbčťovóho iizeni ncbo Vpřúběhu
realizace Akce/'Projektll požádat o rozšíře|i účcludotace nebo
dolace posk\,tnuta. tzn, ílčcluvedeni
13, Pokud

!

! odsta\c] l

o

jiný účcldolacc ncž na jaký nlu b!'la

a : tohoto článku,

Tematickém Zádání Podpora kultury součei skutečnjch piijn1ů Akce/Plojektu VčetDě posk}tnuté

dolace dle této smlou\.v přesáhne skutečnécelkovó uznatclné finančnínáklad!, Ákce,Projcktu. jc
Příjelnce povinen vrátit rozdil mezi příinr} a výdaji až do r.ýše posk}tnuté dotace dle této Snr]ou§,

l.{, Z dotace ne]ze hradit pohoštění Akce,lProjektu

s

rj,jimkou akcíkonaných pro děti a mládež,

článek3
ZÁVAZKY §MLUVNÍCH STRÁN

1.

PoskYtovatel se zavázuie posh,,tnout Příjemci dotaci z rozpočtu sťedočeskéhokraje v souladu
s

čLínkem2. této smlouvy,

a to za

podminek uvedených vtéto smlouvě, v Programu 2016

av z. č,250/2000 sb.

2.

Převod peněžních prostředků bude Posl§tovate]em prov§den bankovním převodem na

\"ýše uvedený

úče1Piijemcc. a to jednorázo\,č do 60

3,

dnů po oboustranném podpisu této smlouvy,

Příiemce sc Zavazuie:

a)

Paužit posk}tnutou dotaci pouzc ke sjeclnanérnu účelua v souladu se specifikaťi AkcelProjektlL
popSanou v čI'tnku 2 odstavci 2, této snrlouvy. tj, pouze na rea]izaci Akce/Pťojektu. a to hospodámě,

v

připaclě Dedodržcni této povinDosti Přijcmcem odpo\,ídá odvod Za porušení rozpočtovékázně

neopráYněně potlžitých peněžních prostředků,

!!ši

ti, r;iši použirých peněžních prostředkťl

nesouvisejícich se 5jednanjŤ účelema specifikací Akce/Proiektu nebo \:iši pelléžnich proslředkťl

potlžitich nehospodárně,'Ioto ustano,ýení plati ivpiipadě, že Příjenlce rreprokáže, jak byl}
posk)tnuté peněhí prosliedk}, použity,

b)

Ukončit realizaci Akce/Projektu

ne.jpozděj

i

do jcdnoho řoku od oboustťanného podpisu léto

§lnlouD,, nepovoIí-li Po§kylovate] (tj. Rada Střcdočeského kraje nebo připadně Zastupilelstvo
Středočeského kraj

e) j

inak,

V případě nedodrženj této povinnosti Přijemcerrr odpovidá od!od za toto porušení lozpočtové káZně
výši 0.5 % Z celko}ich posk}rnutých pcněžnioh prostiedků Za každý den prodleni s ukončeninl
Akce/Projekíu,

c)

Viditelně uvádčt a označit, pokud to povaha Akce/Projektu dovo]!úe,

.
.
.

na \,šechjcho zveřejněných dokunentech, kreré souvisejí s re lizací Akce/projekq

při \šech 1'ormách propagace Akce/Projektu.

\

pIu'r,ahLr

r:JliZ..e Ak.c PlieklU,

. po,\o]..ťnl l<1 /l.ť \\,. Pn

<\l

,

že: ..tato Akce / tento Projckt b},l/a řealizován,/a s finančnímpřispčním slředočeského kaje",

V připadě AkcirPro.jcktťr. u kterr'ch
na

\

to

iejich povaha dovoluje, musí být uvedené označeníUmístčno

iditelném misté nqinléně po dobu pěti

1et

od ukončení ťcalizace AkcelProjektll,

V případě nedodrženi u!edených povinnosti Přij9mcen odpo,,idá odvod

Za každétakovéto porušeni

rozpočtové káálě výši 1% z celkotich posk}t lť,ch peněžrích prostředkú, minimá]ně však \,ši
] 000 Kč, Jednotlivá porušeni rozpočto\é káZně a odlod,v 7a porušeni rozpočtovékáZnč se v těchto
připadech sčitají,

d)

Vést ! účetnictvinebo daňo,ýé evidenci řádné a odděIeně slcdováni přija§ch a použirytrch peněžnich
prostřcdkú dolace s u!edenim přiděleného účelovéhoznakLL: 601. a to

.

v

přljmu budou obdťženéneinvestičnífinančni proslředky účloválryna poLožku,ll22 s uvedenitn

účclovehoznakrt 601.

.

vc .,l,deii bude dotace účto\ána na přís]ušnéneinvestični poiožce 5\xx, pod]e ťozpočto!éskladb}'
(druhu \!daie), doplněna o paragraf 1'unkčního třídčnij]19 vč, názvu ostatni Záležitosti

k

ltltry

a označena příslušným ílčelo,,ýlnZnakem.

V

přlpaclě nedodrž§ni iéto povinnostiPřijemceltt odpolidá odvod za toto porušeni rozpočto\,é káZně

výši l

% Z

cc]kovich posk),tlru§ch peněžnich prostředkťl, minimálně však lýšj 5 000 Kč,

V připadě, že je dolace poskytnula Přiicnrcj, kte{ nevede účetnictvi nebo ,]aňovou evidellci, roío

_5_

ustanoveni o vedcni oddé]eného ťlčclnict\,íneplatí.

e)

Dodržet. žc majetek pořílený či zhodnocený s účastídotace neslni bi.t převeden najinou pťáYnickou

nebo f}zickou osobu, darovál. pťodán ani komerčně pronajat po dobu 5 let od data ukončení
realizace Akce/Proicktll. a to

s

liiimkou

pronájmrt památek, přičcnž Za konrerční pronajem sc pro

účelytéto smlouv} nepovažuje krátkodobý pronájem v řádu dnťl a za ccnu ro\,]]ajíci se maximálně

režijnim nákladirm

s

takovÝmto plonájmcm souvisejicím, Dá]e nesmi bi1 v období 5 let ode dne

ukončeníAkce/Plojektu narušcn jinou stavební čiňností(v]istavba a pře]ožk!, inžcnýlských sití.
přestavba objektu apod,)

s

výjimkou havarijniho stavu nebo nrimořádnou událostí dle zákona č,

133/1985 Sb,. o požáťníochraně vc zněni pozděiších předpisů, nebo krizové legislatiq,(lrapř, zákon

č, 2j912000 Sb,. o integrovaném záclrlannén] s},sténu a o Změnč někteťch zákonťD. Vijinrku
ztohoto t]stanovení nrůžeudělit na základě žádosti Příjenlce Rada Střcdočeského lraje. Toto
ustanoveníse vztahLúe i na nájemni \aah\ Započaté přcd uza\řenim této §mlou\1,

IJstanovcní tohoto pismena. Ňkajíci

re

ie

ne\ztahu]e na pohošlění. ]e-li ioučásti
Akce/Plojektu.ane\écnócen\pn-.účannil\ 1k.. Prl.]cklLr. lio!,li i.uaaili ,\kcc Píoj.l .
m3]ctku.

V případě nedodrženi u\edcnich p.\innos:i Pil enl.ern .d|r\idá .Ll\..J z3 rll.ru.eil lLlzp..to\e
káznč:

.

v připadě přercdeni ulcdcného malctkl bez iouhlanl Poik\1o\ele]e na iinoLr prá\nickou n€bo

ňzjckoLr osobu ncbo \ paípadě prode]c u\edeného majeiku bcz souhla§u Posk\1o\ate]e \Ýši
]00

.

0/ó

posk}lnu§ch penčžnich přostředku.

v případčkomerčnílro pronáimu u\,edeného rnajetku bez souhlasu Posk\to!ateIe nebo

r

případě

v\Llžiti uvedcného ma.jctku kjinéinu účelubez souhlasLr Posk}1o\atele \,íši5 % až l00

9ó

poskrrngry6l, perrěžnich prostřcdků, a io ne ákladě rozhodnuti kraiskcho úřadu středočcskóho
kraje.

\e

kterém přihlédne paj slano\eni

\iš. odrodLr

kzaražnosti porušeni e jeho \li!u na

dodrženi účeludotace,

Za převedeni majetku na jinou prárniclou osobu se dle iohoto ustanoveni neporažuje předání
majetku obce k hospodaření přispě\ko\ó organizaci. je_iilnž.ie obcc zřizovatelem, pokud byla

Piíjemcen dotace obec a Zůstane 7acho\án sjednaný účelAkcelProjektu d]e této smlouv},. o této
skutečnosti je obcc
]

5

jako Přiicnce dotacc povinna pisemně inlbmovat Posk\.tovatelc. a to do
kalendáfuiclr dnů ode dne předfuí maietku obce k hospodaiení příspčvkovéorganiZaci, jcjinž je

obec Zřizovatelenr- obec jzrko Příjemce zasílá u!edenou píse]nnou infonnaci na adtesu Krajslq' úřad
středočeského kraic odbor kuIluty a parnátkové péčc,
(Tetlto ads!o|,ec

,e

ládíjenonl\, PřÍPadě, že j? Přúencen doldce obeq.
Za komerčni píonáiem se dle této sm]ouvv nepoYažuje pronájem majetku Příjemce ŤZickýnl
a plávnickýn osobám posk}tlljicím poštovni. sociální a zdía,ýotní sIužbY,
Provést výběr dodavatele veřcjné zakázk}r

v

§ou]adu

s

plalným zákonem o zadáváni veřejných

zakázek, Příicnceje povinen při Zadání veřejné zakázky dodržovat zásady ti.ansparentnosli, ro,ýného

zacházeií a zákazn diskriminace, při \"iběro\,ém řízení musí příjemc§ up]atnit hodnotici kritériun

-ó-

\

nabidko\,é cen} s váhou minimálně 60 % u Yeřejných ZakáZek na služby a s váholL mininálně 80 %

u leřejn,úOh zakltzek na dodá\ky a na sla\rebni prácel vj,jinlkL] z tohoto ustanoveni nlťlžepo\o]h

Rada Stiedočeskélrokaje na základě žádosti Přijemce. obsahujici odú!odnčlrípřinlěřenosli
stanovených hodnoticich kritérii.

V případě nedodrženi uvedených po,ýinnosli Pií.jemcenl. odpovídá odvod za pontšenírozpočtovó
kázně \ýši 5 % až ]00 % yidajů spojerrých s vcřcjnou zakázkou lrrazenou z poskvtnutých peněžníclr
prostředkli, přijejímžzadáni došlo k porušení výšc uvcdenýoh povinnosti, a to na základě rozhodnuti

KÉjskéhoútřadu středočeskéhokraje. ve kteréll přihlédne při slanoveni výše odvodll k závažnosti
porušení ajeho vlivu na dodIženi účeludomce.

c) Zadávat veřejné zakázkv nralélro ro7sahu 7a cenu maximálúě ve výši ceny v mislě á čase obq,klé,

U veřejn]ioh zakázek malého rozsahu s hodnotou Plnění, která převýší 250,000 Kč bez DPH. je
Přijence polinen prokáZat oslovc!í alcspoň tři dodavatelů u veiejných zakázek na rlodárky a na
služb),a pěti dodavatelú u veřejnlich zakázek na sta\ební prácc

.

s

těmito výjinkami:

příjemce neprovádi oslovení tří doda\atelů u ver'ejĎých zaká7ek na dodávk} a na s]užby a pěti
dodavatelú u veřejných zakázek na stavebni práce, pokud plněni \eřejné ZakáZk},malého lozsahu
múžeprokazalelně poskytDout po Zejedelr doda!atcl.

o

pokud plnéní\,eřeiné Zakázk}, malého rozsehu rnohou prokazalehré posk),tnolLt pouze dla
doda\atelé. oslo\ í Přijemce pouze ty1o d\a doda\'atele,

\ přip?da ne.l.držť:liL|\edenich po\innoSli Přr.ienrccrn odpovirlá odrod Za porlršenirozpočlové kázrrč
\jši j o,o až ]00 9o rrdaJu 5po]en}.h:\eiq]Il.,l zaLlÁou hrazenou l poSk}lnuŤch peněžnicil
proýieikr'l. při jejimž Zadáni došlo k porušen] !íšeuyedenjch povinnosti, a to na Základě rozhodnutí
Krejského úřadu střcdočeskélro kraje. ve kterém přihlédne při staDovení \',!,še odvodu kzálažnosli
porLlšeni ajcho \livu na dodrženíúlčeludotace,
h) Dodržet, že zanlěslianci a blíZké osoby Příjcnlce nebo osob} ovládajíci I'iijence či osoby Příjemcem

ovládané se ncsmčji podilct na plněni veřejn!clr Zakázck zadávai]iclr Přijerrrcenr. spočilajíciclr
v pos§.továni

dodávek, služeb a slalebních praci spojen,,troh

s

realizaci Akce/Přojcknr, které jsou

húzen)- Z poskytnutó Clotacc a rovněž z \]asfiich Zdro.jú Příjemce (ani púsobit jako subdodavatel

leřejných zakázek zadálaných Přúemcenr, Vjjinlku z tohoto ustanoveni lnúžeudělit na základě
piseDlné žádosti Piíjemce Rada Sďedočeského kraje,
Současnčje připuštěna možnost:

.

ploledení stavebnich praci, resp, praci solLvis§jjcich uV. S\épomooi. a to bez áIoklL na odměnu
Za 1akto provedellé pnice,

výběr dodavatele materiálu použilého pii řealizaci praci svépomocí však musí bjt přovedcn ro\něž
v sollladu se shola u\edenýrni zásadami,

v připadě nedodÉeDi Uveden}'ch povinnosti Příjemceň. odpovídá odvod Za porušeni rozpočlovó
ká7ně výši 5 % až l 00 % vý daj ů spoj cnýclr s !e

řej

nou

zakikou

h

razenou

Z

posb,tn u§

c

h peněžlrich

prostředků. při jejimž 7adáni došlo k pořušeii Ýýše uvcden]ich povínnosti, a io na základč IoZhodlluti

-,7 -

Kraiského úřadu Středočeskéhokíaje. ve kterénr přilrlédne při stanovení q:še odlodu k zálažnosti

!livu

poruŠeni ajeho

i)

Dodržet

mini

na dodrŽeni ÚlČelu dotace,

álni hodnot_\ zátazných palametrů stanovené

V připadě nedodrženi

.

\,

Přiloze č, 1 této smlou\T.

této po!imosti Příjemcem. odpovidá odvod za toto potušcní rozpočtovékázně|

pokud byl Příjenlcen při rcalizaci Akce/Projektu splněn írčeltéto sňIou\T !:iši odpovídajici
poměru nedodíženéhodno§,konkrétniho hodl]oceného parametru vťlčipůlodnčstanoveném . a to
dáIe ještě v pomóíu tohoto hodnoceného parametru ke vše]n oStatnín

závazrým parametrům, jsou-

li v Přílozc č. ] stanoven},,

.

pokud neb}1 Přiiemcem při realizaci Akce/Projektu splněn účeItóto srnlouv)
po.|q

.i)

Lrr.

lýši l00%

qch peneznrch prn,trcdkú,

píien]nou poz\ ánkU s nlininlálně ] t o1nimi \ stupenkamj
^kcer'Projektu
(Ieni-Ii \§tup volný) na adřenl odborLr Kancelái hejtmana K'Je].\ého LlřadU Stiedočcskéhokra_je. a to

Zas]at tři týdny picd konánim

Pi.d p.Jpi.en i.lo sml.u\\. \'piipedě nedodfženi
tóto povinnosti Přijemcem odporidá od\,rd za lak,.\ei.. Prr.!š.ni r.zi.alti\é káznó \jši l!,;
s

\líaimkou

^kcí/Projektú.

které b}l} ulonaen:

z celkových poskvtnLr§clr pcnčžni.hFŇ!li.dktl. minlnláLna

\

iak \ \.! ]

1]00

Ka.

iři ldn\

před kL]ná|l]i 1k.e Ptr1.1IL] Fi!.rrrn.u rol\rnk,j na adleiU odboru kLr]fury
e památko\é péčcKía]skéhoúiadu Sliednae:keho kraje. a to ! \l_iinlkou \l.í Přo,]ekfu. keré b}]\

Zaslat

ukončen} pi€d

pod|.isem réto inlou\\,

\

piipadě ncdodrženi télo po\innosti Přijenrcenr odpo\,ídá

odvod Za tako\,ólo porušcní rozpočtovó kázně výši i % z celkových poskytnuqich peněžních
prostředkit, ninimálně však výši l 000 Kč,

k) V

případě Podpory obecnich knihoYen a Podpory kuhury zpracolet a předložit (doručit) Posk)to\ ateli

dokLlmentaci zá\ěrečnóho \lhodno.eni a \1ilato\áni \kce Píojektu na Krajský úřad Středoče5lého

kraje

odbor kuhury apamálko\é péae, a

l.

do l5. 1.2017 nebo do 30 dnů od končeni

Akcei'Projcktu, po\oliI-1i Posk}1o\ alel polda]ii ícťmiiukončeni,Akce/Proiektu. než 31, 12,2016.

V případě nedodrženi této po\inno.ti Přijemcem. odpo\idá od\od za takovélo porušení rozpočtové
kázně výš] 0.5%
s

1.

Z

celko\ých posk}tnu§"clr pcněžních prostředkú Za každý den prodlení

piedloženim dokunentace 7á!ěrečného \}hodnoceni a ryúčto\,ániAkce/Pťojektu,
před]oží Příiemce Posk,,tovatelj na

zvláštnich formulářich dle vzoru Posk),tovatele

a tato bude obsaho!at|

a) názcv Akcc,/Proiektu.

b) evidenčni čislo Akce/Proiektu

a evidenčníčíslotéto smloury.

c) název Přoqíamu. ze kterého byla dotace
d) náZev Tenratického zadáni,

\,

posk},tnutá,

lámci něhož bvla dotace posk}tnuta,

e) Příiernce dotace (ij.jméno a piijne i

ry-zické osob,v ncbo název práVnické osoby nebo obchodní finna

plávnickó osob,!).

f)

stručnou zDrávu
konslalování, Zda

o

realizaci Akce/Projektu se zhodnocením íeaiizace Akce.lProjeklu

byl) nebo ncb,vly dodržcny piedpok]ádané finančnínáklady na

-8-

\,čctně

rea]izaci

Akce,]Přojektu, zá\aznÓ paÍametry

Súolenó v Přiloze č. l této snllouv}, te.in

ukončení

Akce/PíojektlL a §plnčny !eškerézá\azkv Přijeú]oe dle této smlouL1,
CD,/DVD lotogratie do lelikosii
g) í'oto,ilokunlentac; k realizrci Akce/Projektu (v Cligitálni podobě na
ve všcch připadech kromč obiasti
2MB,/folografie, u stavebních akci maximá]ně 8 ibtoglafií). a to
podpoíy Dotace úíokůz úVčrú,

1, odst,3, písm, í) této
h) kopii dokladu o ukoněení realizace Akce/Proiektu v souladu s článkem
doklad u nestavebních akcí nebo
smlowy, tj, píotokol předávaci pIotokol nebo poslední uhrazený
povolením pak
akcí bez stavebního povoleni, v případě stavebních akcí se stavebním
stavebních

stavby, a to ve všech případech kromě
kolauilačnísouhlas nebo ohlášení záměŤu započit s uživáním
oblasti podpory Dotace úrokůz úvěru,

i)

j) Dlehled uhrazenych

vtonlo

účetni

včetně kopií všech dokladů uvedených

přelrledu; u Akci,/Projektů na staYebni činnost musi

rozpiscrn pror,edených prací a dodávek

L]le

bit

daňové doklad} (faktury) doložc }

položkového rozpočtu k přjs]ušné smlouvč uza\ ierlt Lllezi

!}ZnačenjŤi spl ěnými hodnotami iednotliv_,Jch
včelně kopii dokladil
zá,ýaznÝch paramelřú. dodávek nebo služeb k rea]izaci Akce/Projektu
Dotace úlokil Z úLvěrů přehled
proredeni těchto ptateb (ťpis,v Z účtu,apoc],), u oblasti podpor}
Příjenrcent

a

rlodararelcm stavebnich praoi

s

o

o výši splátek úroků, a to včeinékopií
uhrazených splálek úlrokil včetnčkopie c]oklaclu nebo dokladů
.1okladLr o

prt\.deni lčch1o plaieb,

dni
ich úa.tni.h (daňo\i.hl co'Kla,lú {faiirur ard,), klere maji bjljei!č uhrazen},po
Akce/Projektu včetně kopií všeclr
!}lroto\,eni dokuinentace závěrečného §hodlroc€ní a !),účiováni
proveclenýclr prací a dodálek v případcch
dokladú u\cdenich v tomto přehledu a Zároleň rozpisu
jednolli\j,cll závazných
s \,},zlračenými splnělrýni hodnolami
uÝedenjch v předcházejícirrr odstayci

1)

p]alebje Příjenlce povinen doloŽil
paraňetru. kopie dokladů o pro!edeni těchto dosud neplovedených
(daňovjch) dokladú),
Po5k}ro\aleLi n9jpozději do 60 dnů od data splatrlosti iLčetnich
plohlášeni siatulárnilro ZástLlpcc Přijemcc, je-li
pre!Ié§9r]í Piiflrj!!!!!, jcJi fl,zickou osobou, nebo
Závělečného v}hodnoceni
prá\nickou osobou o tom, že \eškeréúdaje uvedcné v dokumcntaci
a \} účto\,ái Akcc,/Projektujsou úpllréapfavdivé,

s \'\,i,.loráni ALte/PriJieklu bllde

a)
b)
c)
d)

nl. lulú clru\lUrtl:

cclko\ó předpokládané finančnínirklady

rra

realizaoi Akoe"Projektu v Kč,

Akcc,/Pro,jeklú v Kč,
celko\,é SklLtečné uznalelné finančnínákLady na realizaci

celková ma\;mální

výše dotace

ťšedotace

1 Kč, která

uveLlená

! článku 21éto sňlou!},\,Kč,

\},ílčtování
b),la připsá|a na účctPiíjemce do dne !ryhotoleni

Akce/Projektu.

e)
t')

Akce/Projektu v Kč skutečně uhrazená
celková Výše uznalel jch íinanč!íchnákladů na realizaci
Přiiemcem ke dni v},hotoveni \Túlčtováni AkcelProjektu,
! Kč, která l11á bil ještě
celková výše uznatelných 1inančnich nákladťl na realizaci
^kce/Přoiektlt

-9
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3)

uhrazena Přiiemcem po dni \},hotovení
§,účtováni AkcelProjekfu,
v Tematickém Zadáni Podpola ku]tury ceIkové Skutečnó příjmy

^kce/Proiektu
přchled Zdrojů financo\,ání !četně posk],tnuté dotace dIe této smloU!y).

v Kč (položkový

h,) částka skutečnéposk}tnuté dotace Posk\tovateicm v Kč. ktclou
,je Příjenrce povinen vrátit
Posk}tovateli, jestliže podil Piíjemce na úlhradě ce]koŇch skutečných uznatciných finančních
nákladal na realizaci Akce/Proiektu

i)

ic nižšiťLežg0,1'%,

piípadně Příjemce ttvede. že nen]á

po\,innost vrátit Posk}1o!ate]ičást skutečně posk\tnuté dotace z uvedeného
důvodLl

v Tematickém Zadání Podpora kultury částku skutečně poskytnuté dotace Posk},tovatclem
vKč.
kterou je Příjemce povincn vrátit Pos\to!ateii dIe článku2 odst. l3 této snrlou\,!,, piipadně

Piíjenlce u\edc. že nemá povinnost vrádt Pos§,lo\ateli část skutečlrě posk),tnuló

j)

dotace

z uvcdeného důt,odu.

celková v]iše dotece v Kč. která nčla hí1 Piijemci skutečnčpoik\]nL]ta po úpře\ách rrplýrajícich
z tohoto odstavce.

k)

zbývající!,jše dotace

\

Ka, která ná b!1 .i:ilč pi||rrána na úa.l Pai]em.e

v],účtováni Akce Projeknr,

]r

dnl \\hot.\eni

Do celko\ich 5kutečníchu7nalein\.h fi!]3nanl.h naNiaJú n. r.a]r7r.] Ak..
Pr|ai:l je n.zepL.alla\a
uhrazená daň zpiidaré hodnon. kicrr Lrh:ad:l Pillenr.r pii r.aiizar: .\k.e Projcltu.
uniž lnu \Znik]

ni odpočel dane Z přjdané hLjdnoN dle z a,:3: ]001sb,
příiemce se dá|e zavazuie
nárok

a) Vrátit

Posk_vtovatcli do 60 dnťl od ukončení Akce/Plojektu piíslušnou část
skulečně !oik\lnutó dotacc
Posk\1o\ atelenr. ktclou.]c pot incn Příicmce vlátit Posk] to\ ateli. jestližc
podíl

ie

Přijemce na illrradě

celko\Ých \kutečn\ch Llznalelnich finančni!h nák]adú na rea]izaci Akce'Projektu
nižšínež 90.170. a
to tak. ab] konečn! podil Pří_icmce ne úhradč.elko\ich
skutcčnjch uznatelných finančních nákladLl
q0.
l<alrza.
\".e
ProieltU
'
"a
o\
| ".
Pokud tak Příiemce neučini. odpo\ idá od\od za porušeni rozpočto\,ó
kázně \"iši ZadržovanÝch
penéžn ích prostřcdkťl,

b)

vrátit Posk}lovatcli do 60 dnů or1 ukončeni.AkceiProjektu \ Tematickém zadáni Podpora
kultury
příslušnoU část skutečně posk\,tnLrlé dotace Posk\1o\.ateIem.
kteíou .je PřÍjemcc po!incn vrátit
Posklto\ateli dle článku 2 oclst, l3 této smlou!y,
Pokud tak Přijelrrce rreučiní.odporidá odlod Za porušenírozpočtové
kázně

!Ýši zadržovanÝch

peněžniclr prostředků,

c)

Vrárit Posk},tovateli .jako odrod za porušeni rozpočtové kázně cclou dotaci,
resp, převedené peněžní
prostředky od poskytovatele na účetpříjemcc. pokud se realizace
Akcc,/projektu
neuskutečni. a to do

deseti pmcovních dnů ode dne. kdy Příiemci nusí bjt zřejmé. žc se realizace
AkcelProjektlL
ncuskuteČni, Zárovcň .jc Příjemce povinen nepíodleně písemně informovet

Posk}.tovatele

o těchlo skutečnostech. a to

odhor krr]trrry a panrálkové póče KraiSkého úřadu Středočeskélro kraje,

Pokud tak Příjemcc neučiní.odpovidá odvod za porušeni rozpočtové
kázně,ý\'ši zadržovanÝch

, ]0 -

p€něžDich prostředků.
d)

Unložllit přislušný]n orgánůnl Poskyovatelc v sou]adu se l, č, ]20/200] sb, pťovedelli průběžnéa
následné kontrol} hospodařeni s peněžnimi prostředk} Z posk)tnuté dotace. jejich použili k účeIu.
kierý jc v sou]adu

s

tolLto Sm]ollvoU a piedložit při kontrole !šechn}, potřebné úče1l1íajiné dokladr,,

Pokud lak Přijeince neučiií.odpovídá odlod za porušeni ro7počto!ékáZně výši posk}hulých
pcnčžníchprostředků,
e)

Neprodlené, rrejpozději \,šak do lo přaco!ních dnťl, informolal píscnnéOdbor kuhur} a památkové
sc příjemce. kleréjsou
péčekrajského úřad!r středočcského kIaje o všecb znlěnách údajů

§lkajících

uvcdcn},na str.

1

této smlouv),

výši 1% Zcelko\jch

PokLld 1ak Přijemce neučiní.odpo\,ídá odvod za porušenírozpočtové kázňě

posk),tnuíclr penčžlichPíostředkťl. lninimá]ně,ýšak ve ,,ýši 1 000 Kč,
Uchoválat \eškerépísemnosti, týkajícíse posk),tnuli veřejné podpory podle této srnlou\ včctné
Y}účlovfuíAkce,lProjeklu sc všemi pisemnými doklad}. a io iakovým způsobem. aby b,Ylo nložno
prokáZat oprávnéDost použiti peněžních prostředkú v souladu

s

touto srnlouvou. a to pó .].1rll lle\el;

let od ukončeni realizace Akce]Projektu, Po ttlto uvcdenou dobu je Příjemce také povinen lcškeré

sc posk}tnutí \eřejné podpory podle télo smlou\,],včehrě !,účto\áni
Akcc,Projektu se všemi pisenln}'mi dokLad!,. na píSeDrné požádáni předložit Posk)to\ateli
písemnosd, qikajíci

k Dahlédnutí.

liše Lrredeních poviltnosti Příjemce odpo\,ídá od\od Ze toto porušeni
rozpoato\é káznč \!šj ],J :: 3ž i(]0 '. 7 p,,jL\(ll]t!.ir pen:žlli.h pŇ5lředku. a lo na Základě

Vpřípadě ncd.,dlženi

rozhodnuli Klajského úřadu Stiedočcského kraje. !e krerénr přihlédne při slanovení výše odYodu

vlivu na dodržerri účeludotace. jestliže však Přijemce ve výše uvedené
dobč sám zljkvidoval nebo Zcela Znehodnotil nebo úm}slně nebo z nedbalostj urnožnil jinému

k zá\ ažnosli porušeni ajelro

zlik\idolal nebo Zcela Znehodnotit \eškerépjseln osri. qkajici

se poskytnuti \eřejné podpor},podle

této slnloul) !četnév},ílčtovániAkce/Plojektu se všemi písenrnými doklady, neboicstliže Přijence

nepředloži Posk)to!ateli žildnépísen osti k nahlédnutí, odpolírlá odvod
rozpočto\,ékázně
_q)

\ýši l00

za

to1o polušcl]í

% posk)tDu§,ch peněžnich plostředkú,

Je,li Přijemcem dotace plávnická osoba. je Přijenlcc povinen pisemlré inlolmovat Posk},tovalele, !,
Odbor kLlltur}, a panlátkové péčeKrajský úiad Středočeského kaje:

.
.
.

o piemčně právnické osob!- a

1{)

do 10 pťacovnjch dnú ode dne,

kClJ-

došlo kpřcměně prárnické

osoby,

o vstupu právnické osob}, do likvidaoe,

.r to

do l0 pracouích dnů ocle

clne vstupu prá\nické

osob}, do likvidace,
o Zahájení iDsol\enčního řizcni,

V pisemné infomaci pro Posk}to\atele Přije lce mimo jiné uvede e\idenční číslosnllouly
Posk}tovatele. u\edené na slraně

l

této smlouv!. název Akce,/Plojektu a

\íšiposk}r

uté dotace

Posk}to,ýatelem,

Po!innost uvedenou v tomto pismenu Přijenlce neDlá. jestliže uplynulo vice než l0 let od ukončeni
- 11-

r

realizace Akce,lPťojeku.

\
ČIánck ,l

Z
].

o

(VĚRfč){{ t sTA\o\ ENi

prodloužení te.nínu ukonóeni realizace Akce/Projektu múžcPřijemce písemnčpožádat

Po§k\tovaicie do dne. do kterého má bj,t podlc tóto snrlou,rv ukončena realizace Akce,/Projektu.

Písemnou žádost Příjcnrce předkládá odbortr krrltrrr1

a

parrrirtkolé péčeKrajského úřadu

Střcdočeského kraje. Žádost musí b]i1 doručena do podateln} Krajského úřadu sliedočeského kraje

do konce uvcdené lhťlt\ o žádosti Přiiemce. tj, ojejim odsouhlascni či odmítnuti. rozhodLlle Rada
Střcdočeského kraje nebo případně Zasfupitelstvo Střcdočeského kraje,
2.

o

prodlouženi tcnrlínu pro piedložení dokumentacc závěrečného\1lrodnoceni

Akce,/Projektu lnuže Piíjemce písemně požádat Posk}.tolatelc do konce
a

a \lťlčto\áni

lhu§ pro

ZprJco\enl

přcdloženi Dokunrentacc závěrečného \ \|odnocení a \,}účto\áni .\kce' Projeklu. PGcmnou žádos!

Přijemce předkládá odb(rru kllltLrlf a památkové péčeKrajského itřadu Střcdočeského kra]e, Žádosi

nruli bll dorLlčcna do podateln} KJa.jského ťlřadu středočeského kraje do konce uveclené lhů§,,
o žádosti Příjernce. tj, ojejím odsouhlascní či odmítnuti, rozhoduje Rada střcdočeského kíaic nebo
připadně Zastupitclst\ o Střcdočeského křaje,

o

Znlčnu m]nilrrálni.lr hlrdnot 7árltz]li.h pirlmeJl! !rd.h\

funkčni|o iříděni \kce Priek:Ll

nra:Ze

kol do 5

9/o

a a]]čnu parasraiL]

Pi]l:m:: pi!.in.a t..žaa!t P.ik\1o\ate]e do konce lhút} prLr

piedložclli D.kun]enIa.e Zá\er:an...] \1hrdno.eni a \lilčto\,áni Akce,/ Projcktu.
ne]později \šak současně i piedlnženinr Lr\.dene d.kumenlace Posk\1o!ateli. pokud uvedenou
zpřaco\áni

e

dokumenlaci předložil Pií]emce Po5k}to\ateli picd Lonceln lhLlĎ pro Zpřácování a přcdložení
uvedené dokuňentacc_ Pisemnou žádost Piíjemce předk]ádá odboru kultury

a panrátkové péče

Kraiskóho úřadu Středočcského kra]c, Žádost nlusi bjt doručena do pocleteln} Krajského úřadu
Stiedočeskóho

lmic do koncc uvedené lhlty. o žádosti Přijemce. tj, o jejún odsouhlaseni

či

odnítnuti. rozhoduie vedouci příslušného odboru Krajskélro úřadu Středočcského kraje do 60 dnů od
doručení žádosti,
1-

o jiiou 7nčnu této smlou\f,může Příjemce piscrnně

požádat Poskl.tovatele do konce ]hů§,pro

zpracováni apředloženi dokumenlace zá!čreóného \Thodnoceni

a

\,}ťlč1o\,áníAkce/Projektu,

nejpo7dčii Všek s předloženín uledenó rlokumentace Posk}tovateli. pokucl ul,edenou dokumentaci

předloži] Přiiemce Posk\tovate]i před koncem lhťl§ plo zpracováni

a

před]oženi uvedené

dokunrcntace, Píselnnou žádost Příjcnrce předkládá odboru kultllry a pámátkové péčeKraiského
úřadu Středočeského kraje. Žádost musi b]it doručena do podateln_\ Kťajského úlřadu Středočeského

kraje do konce uvedenó lhůt]-_ o žádosti Příjcmce. ť,jejim odsouhlaseni či odmitnutí. rozhoduje

-12-

Rada Sťedočeskéhokaje nebo případně Zastupitelstvo Středočeského kaje.

Počitánílhůt uved€ných v této smlouvě se řídi oběansrym zákoníkem, Připadneli poslední den

5,

lhůty, v

nížjePříjemce povinen podle

této smlouly Fovést nějakou činnost nebo úkon, na sobotu,

neděli nebo svátek, je poslednim dnem lhůty pÉcovniden nejblíženásledujicí,

Pokud má Přijem§e podle této smlouly povinnost předat, doručit nebo předložit Posl}tovateli

6.

nějakou písemnost, musí být do konce lhůty uved§né v této smlouvě píseínnostPoslq,tovateli

faktickf doŤučena; Za sp]něni uvedené lhůty se n€považuje den předání ásilky s písemností
Příjemcem k přepfavě, tj. např. prostřednictvim pošty.

7,

Pokud nlá Přijemce podIe té1o slnlour',! povinnost převést peDěžníprostředk) Posk},to,ýateli. převádí

je na úč§t Polk}to\atele uvcdený na stl. ] této sm]ouu. a to pod srejnými s}mboly - stcjným
účelovýmZllakem, pod kteďm rnu b,,-ly penčžniprostředk}, Posk}tovatelem posk}lnury. nesdělí-li
Posk}Ťovatc] pisemně Příjemci, že lná uvéSt při převodu

8,

Povinnost Příjemce převést peněžní prostředk_Y- Posk},tovaieli je splnělla dnen přip§áni peúěžDich

proslředků

9.

pc ěžních plostředkůjiné údajc,

a účetPosk}tovatele u\edený na str. ] této smlouv},

Při podezřeni na porušení rozpočtovó káZně nlůžePoskvtolatel pozasta\il posk}tování peněžních
prostiedkťl. a to až do výše předpokládaného odvodu.

10,

Za prodlení s odvoden Za porušení rozpočtovékáZně je Piijence povincn Zap]atil penále ve

l prornilc
]

]

Z

\,]iši

částk) oclvodu za každý dcrr prodleni, nejvýše \,šak do \íšestanoveného od!odu,

o rrloženi odr.,dLr

a penále za polušení lozpočrovéká7ně rozhoduje

\ salnostatné působnosti krajsk!

úittd Sliedočeskeho lla] c,
12,

Proninulj nebo čásrcčnépromiDuli po\innosti od\odu a penále lnůžcZ dů!odu hodných Z!láštniho
zřetele po\o]ii orgán Středočeského klaje. klerý o posk}tnuli peněžních prostředků rozhod],

Zaslupitclstlo Středoóeského kraje.

a to na Základě žádosti

i,

Přijemce,

]3, Sprá\.celn od\odů a penáleje Krajský úřad StředočeskéI1o kraje, ktery

Z

dri\odu hodnj,ch ZVláštniho

Zietcle můžepovolit poseókání zaplacení odlodu nebo pcnírle (tj. zaplacení odvodu nebo penále

!

pozclějšim terminu) nebo zaplaccni odvodu nebo penáIe vc sp]átkách. a to ná 7ákladě žádosti

Přijence,
],l, Píáva a poviDnosti smlu\, ích stran tou1o smlouvou vlsLovně DeupraveDé se řídíprá\,ninri předpis}
LLvedenými r ólánkrr 1 této snlouvy a Progranleln 2016,
1éto slnloul],se

zněním Programu

]0l6

Přúcllce prohlašuje, že se přcd podpisen

sezllánli].

,5,\cd1.1lJu )J.iá.ti tclo 5lllloL\} l\oil Pillohd.,

l

,/\VA/\i PcRA\4FlR\ lPol oŽK\,

AKcI]/PROJEKTU.
l6, Připadné změny

a

rloplňk1, této sm]ou\}, budou srr'luvni strany

činiípisemnýlni,

!zesfupně

číslovanými dodatk) k léto 5mIouvě,

l7, Práva a povi1]llosti ztéto slnlouvy vyplývajíci přecházeji na pťávni nástupce §mlu"ních stran,
Srnluvni stran!, se dohodly, žc Příjernce není oprá,,něn postoupit svá práva a povinnosti r_lplývajicí
Z

této smlouv} třeti slranč bez předchozího pjsetnlého souhlasu P0sl}tovate]e, Poklld Při.jemce

_

]3 -

posloupí svá píá\,a

a

po!innost]

Bpl]Taiicí

Z této sm]ouvy třeti straně bez předchoziho pisemného

souhlasu Posk}1olatele, porušítím rozpočtovou kázeli a odvod za toto poll]šeni rozpočtovékáZně
odpovídá výši poskj,tnllt"ch peněžnich prostřcdků,

l8, Příjemce souhlasi
19,

se 7,V,cřejněním obsahu této srnlouvy na úicdní desce Poskytovatcle,

]'ato šnlouva se vyhotovuie ve třech stejnopiscch. znichž každý má platnost otiginálu. Dva
steinopis}, si ponechá Poslgtovatel a.jeden stejnopis Příjerncc,

20. Tato snl]ouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu občma sm]uvníni stranami,

21,

o

pos§Ťnutí dotacc uledcnó v tóto šnlouvě Posk}to\atelen Příjemci rozhodlo Zastupitelstvo

Středočeského kraje Lsnesenírn č- 111-22l2016iZK ze dnc 25,,1, 20]6 a v připadě tohoto právniho

úkonu Střcdočeského kraje jsou splněny podmiiky uvedené \ §

23

zákona č, ]29]2000 Sb,, o

krajích (krajské zří7eni). \e 7nění po7děišich předpj9u. nezb\tné kj.ho plalnost]
22, K podpisu léto smloury a podpisu připadnjch dodatkLi k télo smlou\ ě 7a Posk)t(,\ atele b\ 1 po\ ěřen
Tn8. Zdeněk Štelek usrrcscnim ZastLrpilels§a

Stiedca.Skéh. kraie

i l]--]]]o]6ZK zedne]5]

20l6.
23, Přijerí dotacc Z rozpočlu středočeikého Ila e 3 uze\ i.nl ::].Lr\l . P.:k}Ťr]ui: d..i3.: a\ ll .cii al:no
usnesením č,0l-:6-16 Zc dn. j]. j, ]|rl6 reaiLi.]i.. e 1 r,:l::di n]hri. |la\l];h.. úkoru ob.. l!.u

splnČn}'podmink\ u\cdené\ i.lLZali.:]aa,::.\:i] s]:, n.zb}:|.

v ..PÁ4.ž€..........a"".

i

.n. plaln.llr

V Praze an"...........1.9.;[&..l0]0..

:/:., -q,.?.!. !.ó-

Příj€mce
Měšto Dobřichovice

Po§kytovatel
středočeský kraj

/----_
Ing. Petr Hampl, §taro§ta

Inď.

zdeněk Štefek
radní

,/_j,*6\

'offiX)

,.B

,,_:__./

)

í o iílko s íředočes kéh o k ruje

-]4-

evidenčni čislo str ouvy Poskylovaíele: s-14364/KUL/20l6

PříIoha č. 1

kveřejnoprávni smlouvě

o

poskytnutí dotace podle Progranu 2016

pro posl(Ttováni dotacíz řozpočtu středoče§kého kraje
ze středočeskéhoFondu

kultury a obno\T památek

Podpora kultury
oblast podpory Podpora projektů v ob|asti kultury
v rámci Tematického zadání

ZÁvAzNÉ PARÁMETRY (PoLožK9 AKCE/PRoJEKTU

Nrázev Akce/Projektu: Icálovsl§ý

Fůvod 2016 - Pouť cisaře Karla lV,

Příjemce dotace: Město DobŤichovice

Evidenčníčislo Ákce/Projektu: KUL/KI'L/029503/2016

Popis piřametru (položk],)

Jednotka parametru (položLT)

Množ§tvi jednotek paramttřu
(položky)

AkcelProjektuI
počet diů kultumí akce

den

_15_

