íW-

evidenčníčíslosmlou\ry Posk}tovat€le:

s,13?9/KUL/2017

veřejnoprávní smlouva o po§kytnuti individuální účeloYédotace
z rozpočtu středoče§kého kraje

smluYní strany:
střcdoče§ký kraj
se sidlem Zbolovská 1l, 150 21 Praha 5
zastoupenÝ \,ígr, DanicIel11 Malken. ne Základě pověieni Zasl pitcls§akrajeZedne27,6,20L7
námčstkern lrejllnanky pro ob]ast kultLrn,a parnátko\,ó póče
lC: 7089l095 DIC: CZ70891095
bankovni spojení: PPF banka, a,S, čis]o úlčn]::1,140009090i6000
(dálc jen "Posk}tovate]")

Nlčsto DobřichoYice
ie sídlem \ritova 61.252 29 Dobřicholice
ZastoLlpené lng. Petlern l Iamp len], 51elo5!ou města

IC: 0021]

181

DICl CZ002,1l18]

bankovni spojcni: Česká spořitelna, a, s, č. účtU:,l0184,3880293l9i0800
(lále jen ..'Příj§1nce"")

uzavíI,aji podle § 10a a následujicich zákoni č, 250/2000 Sb., o rozpočtových přavidlech
územnich rozPočtú,,t,ezněni pozdčjšichpřcdpi§ú (lále jen .,7. č. 250/2000 Sb,")
Článek l
obecné ustano}eni

zavazují dodržoval po\ir oýi a postllp}, podle Z, č,250r'2000 Sb,
a zákona č,320,12001 Sb.. o finančni konlrole \e \eřcjnó sprá\,ě a o změně něktel:ich Zákonťl
(zákon o finančni kontrole). ve znéni pozdě]šich předpisů (dálejen "z, č. 32012001 Sb,'),

l, SnIuvní strany Se

2, Dotace po"k!to\aná dle této smlou\), Posk}Ťovateleln Příjencije dle z, č.320/200] Sb, leřejnou
finančnípodporoLl,

3, PorušenínlozpočloYékázně je každéneoprá\něné použitíDelro Zadúenípcněžníchprostředků
posk}lnulich jako dotace Posk\,tovatele ,

4, Neoprávněným použjtímpcnčžlíchpíoslředků jc jejich použití,ktetým b}la por šcna povinnost
stanovc á právnin předpisen. přimo použitelnýn piedpisern Evropské unie nebo reíein"prárrli
sllouYou, Za neoprávrrěné pollžiti penčžlíclrprostředkú se po\ažuje laké:
. porušeni poYinnosli. klerá soll!isi s úóelem. na krcrý by]} peněžni prosťedk), posk}tnut},.
slano!ené prá\nim předpiseln. přimo poLlžilclnýlll přeclpisen 1,r'ropskó Luie. \eřejnoprá\,ni
smlouvou ebo při posk}tnuli peněžnich prosliedkl'l podle ZYláštniho prá\,ního přcdpisu, ke

.
.
j,

klerénu došlo po připsánípeněžníchprostiedkLl na účelPřiicmcc.
porušení povinnosti sianovenó v předchozirn odstavci. ke kteróllrr došlo přer1 připsánínr
pcnčžniclrplostiedkL] na účctPiijemce a ktcró kc dni připsání 1r\,á; den |řipsáni peDěžnícir
prostředků na účetPříjcnlce se Považuje Za den porušeni rozpočto\,ékáZně.
ncprokáže-li Pií.je ce peDěžniclr ploslředků.jak byl!,t}Ťo prostř€dk,"" použi§,,

Zadrženim peněžnich ploslředků

je

porušeni povinllosti \Táceni posk.vtnuí,,ch píostředkil ve

stanovenén lerminu] dnem porltšení ro7počto,ýé kázně je v tolnio případě den lráSledujicí po
V nělnž maíně uplynul 1ernín stanovený plo vrácení posk},tnutých prostředkťl,

dii,

článck II

Účel a lYše dotacc |ljejí poskytnuti

l.

Přednrětem Smlouvy ie posk!,tnuti individuální účeto\,ó neiDvestični dolace z lozpočtLl
Poskyovatele Příjenci ve výši; 900 000,00 Kč (slov): dcvět set tisic korun českých) na realizaci
akce .,Královský prťrvod 2017 Pout'cisaře Karla IV. s korunovačnirni klenoty na Karlštejn" (dá]e
jen ,,Akcc") v terminu 2, 1, 6, 20] 7,

2. Převod peněžlíchprostředkťt ve výši dotace bude Posk}tovatelem píoveden jednorázově
bankovnim převodem na bankolni účetPřijemce uvedcný v záhlaví 1élo sfi]ouvy do ]0
kalendářnich dDů od UZavřcDi této slnloUv\,,

Člín€k III
Základní povinnosti Příjemcc
],

Přijemce je povilen použit poskytnuté peněžní prosticdky výhradně k účelurrvedenénlu v čllrnku

posk],lnout jiným
právnickýn nebo ly-zickýln osobám. pokud nejdc o úlhrad,v spojené s reali7ací Akcc, na klerou b)]y
poSblnuR,, Posk}lnuté peněžní prostředk} nelZe zciména poližit na dar},a pohošlěni pracoviiků
l;to lllnLcionářťl Přiiclnce či Piijenlce senoiného. penále, úrok} Z ú\,ěrú. náhrad} škod. pojiÝné.

Il, této smlouvy, a to hospodámě, Příjelnce úesmi peněžníprostředk},

-..-Ž,3,

.;:

],.,,.,.,--.,,",,,,"

a i!.]]i, ža {i.a je ::triiZ.\ irna za Ijnananl

p.rJpon Pnjk)1o\ alele,

], Přijencc odpovídá za

správnost ]oga PoskYtovatele. uvedeného na propagačních materiá|ech
i bannefeclr (logo viz w\r\r,kr-slredocesk]'',cz), \,ždy když jej budc při oficiálni plopagaci Ákce
a souvisejíci kolnUnikaci uživat,

4.

o užitíposk),tnuf"Ých peněžnich prosďcdkťl (dotace) Vede Příjence sanlostat0oll prilk37nou úlčetní
cvidenci, V případě. že burlc piíjemce pro,,ádót platby týkajícíse Akce io|ňoll bczholovostni|o
přelodu, je povinc §to opelace provádčt pouze z účtu,na který mu b)ly peněžni plostředky
Posk},tovatelem posk],lnUly,

5, Dotace j! posk},tována Příjenci i

na 1inrncnr n,rklad5 Akťť. §r.a
hodnoty Y sou\,islosti s realizací Akoe, a to Y tčchto případcch:

\ciicl

l

ulrrlzcnó dani z přidané

a) nen!li Přijcmce registrovanýn plátccm daně z přidalé hodnor]- dIe Zákona č, 2]5/2004 Sb,, ve
Znění pozdějšich předpisr'r (dále.jen ,.z. č. 235/200,1 Sb,"),

b)

je-li Příjemce regislrovaným plátcen da č 7 přidanó hodDoty, kterému viak nelalikl
v souvislosti s realizací Akcc/Projektu nárok na

odpočet hrazené claně z přidfiré hodnol},d]e

z. č,235/2004 Sb,,

c) .je-li Přiienrce registrolaným plátcem daně z přidané hodnot}, kterému vznikl Y soLrvislosti
s r§alizací Akce/Proiektu pouzc čáStečnýnářok na odpočct uhrazenó daně Z piidané hodno§,;
v tomto případěje Piijernci poSk}to\ána dotace i na lirrarrčnínáklady Akce"Proiektu spočivajíci
! uhrazené dané Z přidané hodnoty. u niž Při.jenrci nevznikl nárck na odpočel dalrě Z přida é
hodnoty dle z. č, 235/2004 sb.

přidané
6, Dotace nc]li po§k}to\,ána Přije ci na finančnínáklad} Akce. spočivajíci v Uhrazené daniz
přidané
Z
de
č
plálccm
hodnory v souvislosti s realizací Akce. .je,li Přijenrce regisuovaným
přidané
hodnot},ve
hodnot), kterému vZnikl v souVislosti s realizací Akcc nálok na odpočet da ě z

výši uhlazenó daně z přidané hodno§ dle z, č, 235/200,1 Slr,

7, Při]emce je povinen pro\,ést a předložit zá\ěrečnél!úóto\ání dotace odboru ktlltury a památkové
q0 kálťndařnich dn,! od končeni
pel. rralsr.étu úřlrdu Stře(]očeského krajt. a tlr ncipozJťjj Jo
're ira"",q.kce. Při riúčtováni dotace |rťdložl PlLjcLnce [,opie tl'(tlr(l dok1,1!]ů Kekaždékopji
\,plý\'} Z obsahu
ťlčetníhodok]adu.,,.ibit.lolož.n dokínd oj.ho Lrhr.rrle,.]e,t ižcl,ho ťhlJ,]c ne\
kopic účetníhodokladu, Zálohor'á plarbo s. rrep"lczule Za poLlkl'rJ k Za\él<ťnémuV}'účto\ání
dotace jako uznalelný výdaj,

8, Spolrr s v)účtovánílnc1olacc je Piijcmce poli|en předložit odborll kultul!, a pal11átko!é péče
ťr4steno iriaau strcaočeskélrokraje rylrorirrocení Akce, ktcré rnLrsi nimo.iiné obsaho\at:
- ňrezenteci Posk}lovatcIe při akci (např, íbtodoklunenlacc s uvcdenirrr loga Posk\tofatele,
i,icleonalrLávka, kopie pozránky. propozic . logcm Posk},toYaicle, vjstřižek z novin s uvedeninr,

9,

že Akcc je finančně podpolo\,ána Posk)tovatelem, apod )
printscleen obla7o\,k! §ebu Příjencc s ulnistěnirn Ioge Posk}to\atele,

Nevyčcrpané penčžlríprostiedk), dotace je Přijemce povinen vrátit lrejpozději do 90 kal€ndářních
anri orl'utončeni realizace Ai<ce bankolnín převodcin n. účetPosk)toYatcle u\,edcnj,r Záhlavi
této smlouvY. a to pod stejnjmi s_l,rnbol),, pod jakými mu b1l) posk}lovateleň posk]t u§,
prostiedků
jcsttiže rnu ioskl,toratet ncsdéli,iirrO u,tale, Pred rr.":enrm n<\)'er|dn)ch pťllčžních
"zpěr
odbor
pL5<nlLlé
inlomo\at
na ťrčetPoskltovatele je Piij.n,.. por rlen o teto \|.Ltecnulti
kultur} a panátkové péčeKrajského itřad Sliedočeskélrokrajc,

l0,

Příicmce je povinen umožnit příslušnýn orgállil r Posk)íovátelc v souladu,e z, č, ]20,i:00l Sb,
p.ur"a"u; piiit;znl u uáslerlrró kontrol1 hú\PodJ]ťnr s penť7,1l|xl 1.ro.rrcilk) z p.,.kltnuté cotace.
j..j;ctr pouiitl k úóclu, který jc \, .nuloa,, , toUto srnloll\orL 3 piedlUZif pil kontrole !šechn},

pátr.tne i,o"t,,i a.jirrt aotlatly, Pokud tak Přijence neučini, odpo\idá odYod 7a porušeni
lozpočtovéká

ll,

ě

výši posk}tnutých pclrěžnich prostředkťl,

\sak do 1U praci,rnr,h,ilnů, iníurmoval písen č
OdŮor kuliur1,, a parrrlrtkové péčeKrajsketlJ iJdu Strcdoleskeh, kllje, \iech znlénách údajů
týkajicich sc Příjenrce. které-jlou ulerlen,v rra st],, 1 télo SlnloLlv,v, Pokud tak Piljšm!C nťU!illi,
peněžnich
odpÓ"iaa oavoa'ra porušení rozpočto\,é káZně výši l % Z celko\ich posk}tnutj,ch
Při]enroe

je povinen ncprodleně,

lrejn, z,leji

prostředků,

l:,

podlc
Přijence je povinen uchovávat veškcfe plsťnx)osti. t,ikaji(ise pU"kJíntLtl rercjné podpor_v
téti snnouv}, r,lerrre vyílčtoráni Akce .e \ šemi pix,nlni nli d(l]-lad\, u to r,lLu\ ] m zpťrsobenr, ab1
§ml rvou, a lo
bylo nožnLrproká7at oprá\Těnosl použitl |enč7rllL l l)rostlťdLU \ \oulaJtl Sí,Ulo
také povinen
Pilenrcc
il,rbLr
1<
p'n aouu d...ti let od ukončelli lealizacc Ak!e, Po tLiLo ulcclcrrou
\óctllě
viúčto\,á i
\rnloll\)
veškeré písemnosti. týkajicí 5e posk}tnu!l \cicjnť poclpol} podl< t(,ro
k
nlhléc]nuti,
,tkce sc všerli píscmný,r,i aotliay. no p,..,"n. |o7adJnl L]ie,lložir Po\krrL,l crcIi

lleo'Jl/,,rl rl,e rr,cJer,rrlr r"\ n,n, lr i<,n,e ,J|"\lJl , d\",] zr r,,^ Ir, rrr,, li
o0 Z po§k)lnu§ch penelnr!h prostieL]l,ů, á 10 a zákLadě
roipočtové kázne Yýši i0 % až 100

\

nil1.1dJ

rozioclnutí Krajské]lo úřaclu Stře,.1očcského kraje, \e kterém piihlédoe pii stallo!cni \ýšc odrodu
k Závažnosti porušení a jeho v]ivu na dodlžení účellldotece, jeslljže \šak Příicnce vc výše
z nedbalosti unložnil
uvedené době sárrr zlikr ijova] nebo zcela znchodnoiil nebo únrl,slrrě nebo
poskytnuti vcřejné
se
pisenlnosli.
týka.jící
1inli"u "iir."lao*t nebo zcela zrehodnotit veškeíé
ncbo jesl]iže
llli
J,,1,1cd),
poclporl por_lle ióto smloLlv}, vaetnč \,) u!to\ irLll ,\l,!e se \ icmi Ilsclnnj
odvod
Za toto
i'iiji,r,cc'nepr..]tozl Poskylovateli z]dnc pr\ťlnLlo\l] k nJhlcdrltlIL, odpo\ld,i
poiušeni rozpočtoléltáZné \ýši l00 % poSk}tnlllých penčžnich prostředků,

]],

péče
Příjcmce je po\'illen písennčinlollno\'at Posk\to\alcle, tj, odbor kulttlry a pemátko\,é
KraiSkého úřad Středočeskóho ktaje
a) o picrněně právnické osob): a to do l0 pracovniclr dnú ode clne, kdy doš1o k pieměnč

plávnické osolr}.
prárnické
b) o vstupu plávn]cké osob},clo likvidace, a to do ]0 praco\,ních dnů ode dnc vstupu
osoby do likviclaoe.
o) o zahájeni insoh,ellčniho říZeni.

vpísemné iníbrmaci pro Posk}tovatele Přijcnrce mimo jiné ulede §videnční čis]o slnlou\)
Posk!.tovalele, ulede;é na straně 1 této snlouv\: ná7e\ akce a \,ýši posk)ln té dolace
Posk}lovate]eň.
14.

V připadč přeměn} prá\lrické osob}, je Při,jcmce povinen q,žádal Si sotlhLas.s přcvodem prá\
pnuinno.ii z této smloLrv1 v rloslatcenenr přcdstihu od Posk),to\alc]e, V pří|,dě nesouhlasu
"I'oskltovatele je Přljernce povinen \Tátit !šeclrn\ pcněžni proslředk}, dolace na úč€1
Poskltovatele, i to ao :o ant od přeměn},. a ve §lejlrém ternlinu přcd]ožit \,},ú'to\,áni dolece
Posk}tovaleli, jak.je

\

]iše uvcdeno,

uvcdené \,odslavci ]J a 1,1lohoto člfuklL Přijemce nemá.jes|ližc upl}nulo deset let od
lllončenírea]izace Akce.

l5, Povinnosti
16,

l

V rá rci plopágacc středočeského kr{|e béhcrn pr,ůr,odu budc realizováno:
- Setkáni přcdstavitelů kíaje s poiadateli plůvodu. Zástupci lně§t a Záslupci zahlaničnicb
pafillerských mčSt na zalnrku v Dobřicho!icích,
- ilrlisrčni log:r Stře,iočcskéh,lklajc rla plakltech, Dl- sklád.Lčkáclt, $ebo\,ých stránkilch prťl\odtl,

púvodu, tedy

-

\ Dobil.hD\ l.ich a n;. Ňallilc]nč.
připadná distribuce píopagačníchnrateliálů Středočeského kraje bělrem plúvodu. a to bud'
vybranými írčastníky'priivúu.připadně v nrěslech na trase během jej ich vlastních proglanťt,.je
n_o/n^ /:l,i,LI lc,1olrrpr"ii , Ille.l\ l úb.clll

člinek l\

ostatni r záyěrcčná u§tnnoyeni
],

Počítáníihůt uvedenýcir v této smlouvč Se řidi občanským zákolríkem, PřipadncJi |o§Iední delr
lhúty, v niž je Příjeince povirren podle tóto Smlouv}, provést ně]aklu činnosl nebo úkon, na
sobotu, neděll nebo sl,átek. je poslcdnirn dnen lhůty pracoYrrí den nejblíženásledujici
Poklld má Přijerncc podle 1élo smlou\! povinnosl piedat. donlěil ebo picdIožil Posk)tovateli
něiakou pise,nnost, Áusi být do konce lhťl§ uvedené v léto snIotlvě lisenrnost Posk}tovatcli
t'aitick_v ioručenal za splnirri rrvedené 1hrity se nepovažuje den předáni zásil§, s pisemnosti
Přijenlcem k přepra\ě,li, např, proslřednict\,ím pošty,

],

Povinnost Piijcnce převést pcllěžni plostřcdky Posk}tovatclije spll]ěna dlrem připsáni penčžnich
pro§tiedků na Účel PoSk}tovatelc uvedeDý na str, l této slnlouvy,

:l,

o

uložcni odvodrr a penále za ponlšeni rozpočto\,é kalznč rozhoduie v samostahlé působnosli
jc
Klajský úřad Středočeského kráje, Za prodieni S odvodem Za porušcní rozpočto\,ékáZně
prodLeniI'rij"enrie povinen zaplatit penálc ve výii 1 pronri]c 7 částky odvodu za každý den
nejrýšc však do výšc stano!enébo odvodLl,

l

5,

Prominutí nebo částečnéproninuti povinnosti odvodu a penále nůžeZ dťlvodu hodných
zvláštního zřelele povolit orgán středočeského kraje, kteqi o poskyhllti peněžnich proýředků
rozhodl.lj, ZastlrpitelSt!o středočeského kraje, a to Da Základě ž']dosti Příje]Ice,

6,

Správcem odvodů a pcnálc je Krajský úřad Středočeského klaje. krcrý z dúvodu hodných
Z\lášúilro Zřetele rnůžepovolit poscčkání zapl3ceni odvodu nebo penále (ti, zapIacení odvodu
llebo penále ý pozdčjšimtenninu) nebo ZaPlacení odrodu nelro pcná]e \e sPlátkách, a to na
základó žádosti Příjenlce,

7.

Prá\'a

a povinnosti Slnlu\ních stlan touto sňlouvoLl

piedpis_Y

uvcdenjni

V

článku l lélo snlouvy,

v,i,slor,nč neupravcné se řiLli prá\'nílni

8,

Případné zrlěn) a doplrik} této slnlouvy budoll Sfiluvní stralry činil piseínnýllli. vZcSfupně
číslo|anýDi dodatky k této smloU\,č,

9,

Prá\'a a povinnosti z této s]nlollly !"vpljlajici přeoháZcjí |a právni nástupce smluvních sllan,
snllulní stmn), sc do|odly, že Přijenloe neni oprá\Těn postoupit s!á práva a po!i rosti
vyplývajíci z této slnlouvy lřetí stEně bez předchozího píselnnéhosouhlasu Posk}Ťovatele, Poklld
Pří.jcnrce postoupí svá práva a povinnosli vypliYající Z télo snlou\,}, třeti straně bez přcdchozího

písenlróho solrlrLasu Posk}tovatele, porLrší tim rozpočtovou kltzeň a odvoc] Za toto porušeni
fozpočtovékázně oC]povidá výši posk}tnutých peněžníclr prostředkťl,

smlouva nabjYá platnosti a účinnostipodpjsem šn]Lnníoh stran a je Yyhotovena
stc]lropiSech. 7 nichž 1 stejnopis obdťžiPřijemce a 2 srcinopis] obdržíPosk)lovatel,

10 Tato
\e 3

' T3i

t

: _

snllou\ a bude Z\ eřejněna na úředni descc stiedočeskéhokraje,

.i:.:: ..::-:]i ; i.i. :i::.;\a

fu,Z1].,.]l.] Z3dUplI:ln\o Sraeioaeskóho krajc
]0] l-, ýejtlýn Usnesenim v}s]o\ilo souh]as s
uzávřenún veře.jnoprá!ni snllouvy o poskytrrrrti dotace přijenrci a po\'ěřilo k podpisLr Nígr,
Danicla \,íarka, náměstka he.jt]ianky pro oblast kultur}, a panl/ttkovó péče,V připadě tohoto
právního úkonu Posk}tovate]e jsou splněn], podmínk} uvcdené v § 23 z. č, l2912000 Sb,.
o krajích (kajské Zřizeltí), ve zněni poldějšíchpředpisů. nezbýné kjeho platnosti.
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