stejnopis

VEŘEJNOPRÁVNÍ
č.

č.

SMLOUVA

DOT/80/02/000961/2018

o poskytnutí neinvestičního účelového grantu č. 199VN na akci k výročí 100 let vzniku
samostatného československého státu a 25 let České republiky v roce 2018
uzavřená

níže uvedeného dne. měsíce a roku podle zákona č. 250/2000 Sb.,
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisó (dále jen "zákon
rozpočtových pravidlech úzenmích rozpočtů"), s použitím
zákona č, 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") a zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), mezi těmito
subjekty:
o
o

rozpočtových

mavní město Praha
se sídlem Mariánské nám. 2, ll O 00 Praha I
zastoupené Janem Wolfem, členem Rady hlavnťho města Prahy
IČO: 00064581
.
DIČ: CZ00064581
bankovní spojení: PPF banka, a. s., se sídlem Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6
číslo účtu: 5157998/6000
(dále jen poskytovatel)

a
Studio Production SAGA spol. s r.o.
se sídlem Štěpánská 544/1, 120 00 Praha 2, Nové Město
registr•ovanáiv!ěstsl1'01 soudem v
w

(dále tské "smluvní strany")
Článek!.
Předmět

1.

smlouvy

Předmětem

této smlouvy je poskytnutí neinvestičního účelového grantu (dále jen
"grant") poskytovatelem příjemci ve výši 200 000 Kč (slovy dvěstětisíc ).

Účelem poskytnutí grantu je podpora projektu k výročí I 00 let vzniku samostatného
československého státu a 25 let České republiky v roce 2018 s názvem
Pražský koláč v rámci 100 let Republiky, Openwair performance! živá instalace
(dále jen "účel"), který se bude konat nejpozději do 31. 12. 2018 v Praze. Účel tvoří
Přílohu č. I, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2. V souladu s ust.

*43 odst. I zákona

pozdějších předpisú.

Rada hlavního

města

č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. ve znční
tímto hl. m. Praha potvrzuje. že uzavření této smlouvy schválila
Prahy usnesením č. 2554 ze dne 02.10.2018.

3. Poskytnutí grantu kumulativně nenaplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 odst. 1
Smlouvy o fungování EU a uvedená dotace/grant nezakládá veřejnou podporu.
4.

Příjemce

poskytnut)· grant přijímá a zavazuje se dodrl:ovat podmínky pro jeho
uvedené v Článku III. a IV. této smlouvy.

čerpání

Článek ll.

Práva a povinnosti poskytovatele
Poskytovatel se zavazuje převést grant příjemci na jeho
do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouv,y.

účet

uveden)· v záhlaví této smlouvy

Článek lil.
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce

grant přijímá a zavazuje se:

1. Využít grant k účelu dle Článku I. odst. 1 této smlouvy.
2. Dosáhnout

účelu,

na který· mu byl grant poskytnut,

nejpozději

ke dni 31. 12. 2018.

3. Postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejn)·ch zakázek. ve
znění pozdějších předpistol (dále jen ,,zákon o zadávání veřejn)'ch zakázek"). dojde-li k
naplnění stanovcn)•ch podmínek, zejména pak uveden),.ch v ~ 4 odst. 2 zákona o
zadávání veřejn)·ch zakázek.
4. Vykazovat grant oddčleně v rámci své účetní evidence v souladu se zákonem
č. 563/l991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále- jen .,zákon o
účetnictví").

5.

Uvádět na všech propagačních materiálech projektu logo poskytovatele a zajistit
dústojné podmínky reprezentace poskytovatele na podporovaném účelu. Příjemce
obdrží logo poskytovatele na vyžádání, a to elektronickou poštou na adrese:
kareLkuceraú praha.eu.

6.

Předložit

poskytovateli do 31. 1. roku následujícího po roce, ve kterém byl
poskytovatelem příjemci poskytnut grant. podrobné vyúčtování grantu formou věcné
zprávy o užití grantu a jeho vyúčtování na formuláři, kter)· je Přílohou č. 2 této
smlouvy. jako její nedílná součást, soupis a fotokopie účetních dokladú v elektronické
podobě (CD, DVD). V souladu s předchozím odstavcem předložit I kus od každého
vydaného propagačního materiálu.

7. Umožnit poskytovateli provedení veřejnosprávní kontroly nakládání s posk;.-.'tnut}mi
finančními prostředky a vytvořit mu základní podmínky k provedení této kontroly \
souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
někter)·ch zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a poskytnout mu k tomu účelu
veškerou potřebnou dokumentaci. včetně účetních. finančních a statistick)'ch v)'kazů.
hlášení a zpráv. A to vše po dobu realizace účelu a dále po dobu 5 (pěti) let od ukončení
realizace projektu. po kterou je př(i emce povinen podle § 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona
o účetnictví uchovávat účetní záznamy· a účetní doklady.
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8.

Příjemce se zavazuje předlo2it poskytovateli prostřednictvím odboru památkové péče
Magistrátu hlavního města Prahy-·. oddělení Kancelář památky světového dědictví
informaci o konání účelu a umožnit mu na ní vo ln)· vstup.

grantu na účet poskytovatele uveden)· v záhlaví této smlouvy
do 31. 1. roku následujícího po roce. ve kterém byl posk)1ovatelem příjemci
poskytnut grant.

9. Vrátit

nevyčerpanou část

nejpozději

10. Pokud u příjemce v době účinnosti této smlouvy dojde k přeměně prán1Í formy nebo

zrušení s likvidací ve smyslu § I Oa odst. 5 písm. k) zákona o rozpočtov)·ch pravidlech
územních rozpočtů. ve znění pozdějších předpisů. oznámí neprodleně. nejpozději do 14
kalendářních dnU, tuto skutečnost poskytovateli, přičemž práva a povinnosti z této
smlouvy přecházejí na nově vzniklou právnickou osobu nebo se stanou ph~dmětem
likvidace.
ll. Grant je určen na úhradu ztrátový·ch nákladů účelu. Nesmí b)'t použit k vytváření zisku.
v opačném případě je příjemce povinen vrátit finanční částku. o kterou byl limit
překročen, hl. m. Praze na účet uvedený· v záhlaví smlouvy. a to k termínu vyúčtování
grantu.
12. Příjemce garantuje. že podpora jeho účelu z veřejný·ch rozpočtů v rámci celé Č'R (nnpř.
MK ČR. samosprávné orgány měst, městských částí a obcí) ve svém souhrnu nepřckročí
vý·ši podpory. tj. max. 80 % zpU.sobilý-ch nákladú projektu/činnosti a pokryje deficit
rozpočtu. Čestné prohlášení o přehledu dotací/grantů poskytnut)·ch z veřejn)'ch rozpočtů
v rámci celé ČR v návaznosti na účeL na který· byl poskytnut grant v roce ~O 18. které
tvoří přílohu č. 3 k této veřejnoprávní smlouvě. příjemce vyplní a předlo7í při
závěrečném finančním vypořádání čerpání grantu.
13.

Příjemce

se zavazuje při realizaci činnosti dodržovat povinnosti stanovené právními
a předpisy hlavního města Prahy a zajistit si potřebná povolení orgánů státní
správy a samosprávy.

předpisy

14.

Příjemce

se zavazuje na místech realizace projektu nepřekročit limit přípustné hodnoty
hluku pro noční dobu od 22:00 hod. do 6:00 hod., stanoven)' nařízením vlády č.
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. ve znění
pozdějších předpisů.

15. Grant je poskytován výhradně na neinvestiční zpúsobilé náklady souvis~jíci s realizaci
účelu. Z grantu není možné hradit pořízení ncmovitostí a jejich technické zhodnocení
(tzv. stavební investice) a jejich odpisy. pořízení a odpisy dlouhodobého majetku
(dlouhodob)'m majetkem se rozumí takov)· majetek. kde doba použitelnosti je delší ne?:
jeden rok), pohoštění. občerstvení, dary, v)'daje spojené s pořízením zvukov)·ch a
obrazový·ch záznamů produkcí žadatele, realizovaný-ch za účelem prod~je. v)·daje
spojené s púsobením mimo území hl. m. Prahy (doprava. diety).
16. Je-li žadatelem fyzická osoba. bere na vědomí. že podáním žádosti o grant dojde ke
zpracování poskvtnut\'ch osobních údajú (jména. příjmení. data narození a místa
trvalého pobytu. bankovní spojení (čísla účtu a název bankovního ústavu) (dále jen
osobní údaje) hl. m. Prahou ke všem úkonům souvisejícím s tímto grantov)'m řízením. a
s případn)'m m.:edcním sv)-ch osobních údajů na tiskov)'ch materiálech hl. m. Prahy
určen).-ch k projednávání Radou hl. m. Prahy (dále jen RHMP) nebo Zastupitelstvem hl.
m. Prahy (dále jen ZHMP), jakožto i na intemetov)·ch stránkách hl. 111. Prahy. a to po
dobu nezbytnou k projednávání této záležitosti a k realizaci rozhodnutí příslušného
orgánu hl. m. Prahy a dále po dobu, po kterou je hl. 111. Praha povinno. podle J\:af'ízení
Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzický·ch
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95146/ES (dále jen ,.GDPR") a zákona č. 499/2004 Sb .. o archivnictví
a spisové službě a o změně některý-ch zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dokumenty
obsahující osobní údaje příjemce grantu zpracovávat/ archivovat. Bližší informace jsou
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na

uvedeny

portálu

hl.

m.

Prah)
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17. V případě, že příjemce je plátcem DPH. není oprávněn hradit ji z grantu. Toto omezení
se nevztahuje na DPH u v)·dajů příjemce. které vynaloží s plněním, které je z hlediska
DPH osvobozený·m plněním nebo není zdaniteln)•m plněním. Plátci DPH předloží spolu
s finančním vypořádáním grantu doklad o registraci k platbč DPI-I. Pokud tak neučiní.
má se za to, že plátcem DPH neni.

Článek IV.
ustanovení

Sankční

I. Pokud příjemce grantu poruší povinnost stanovenou právním předpisem. touto smlouvou
nebo předpisem EU a neoprávněně použije či zadrží poskytnut)· grant. je povinen prmést
odvod za porušení rozpočtové kázně. příp. část v rozsahu tohoto porušení. do rozpočtu hl.
m. Prahy dle ust. § 22 zákona o rozpočtov)·ch pravidlech územních rozpočtů. V případč
prodlení s jeho vrácením je příjemce povinen uhradit poskytovateli penále dle tohoto
zákona.
2. Příjemce je povinen při vrácení grantu nebo jeho části dle předchozího odstavce tohoto
článku a dle čl. III odst 9 této smlouvy uvádět jako variabilní symbol své IČO
(identifikační číslo)/ datum narození.

Článek V.
Závěrečná ustanovení
l. Právní vztahy v)·s]ovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušn)'mi ustanoveními
občanského zákoníku. zákona o rozpočtový-ch pravidlech územních rozpočtó a
pi'íslušn)·mi ustanoveními správního řádu.
2.

Změny

a

doplňky

číslovaného

této smlouvy mohou b)'t provedeny pouze formou písemného a
dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.

3. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodu. V~·povčď musí b)·t
písemná a musí b)'t doručena příjemci. V ~po vědní doba činí 15 kalendářních dní ode
dne doručení.
4. Tato smlou\·a sestává z 5 (pěti) stran textu smlouvy a 4 (čtyř) stran příloh. Smlouva se
vyhotovuje ve 4 (čtyřech) autorizovan)'ch stejnopisech. poskytovatel obdrží 3 (tři) tyto
stejnopisy a příjemce 1 (jeden) stejnopis. Autorizace se provede otiskem úředního
razítka poskytovatele v pravém horním rohu každé strany smlouvy. pokud se smlouva
opatří přelepkou, tak se autorizace provede otiskem úředního razítka poskytovatele na
přelepce smlouvy.
5. Smluvní strany v)'slovně souhlasí s tím. aby tato smlouva byla uvedena v Centrální
evidenci smluv (CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která
obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího
podpisu a text této smlouvy.
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t}-ká se pouze fyzicki'ch osob
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6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovazUJI za
obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy 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), ve znění
pozdějších předpisů, zajistí poskytovateL
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu
porozuměly, její obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro
které by tato smlouva nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost
této smlouvy a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu,
projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tato smlouva nebyla ujednána v
rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v této smlouvě
odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č. 1 ~Účel, č. 2 ~Vyúčtování grantu hl. m.
Prahy a č. 3 ~ Čestné prohlášení.
I O. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu
účinnosti

dnem jejího uveřejnění

prostřednictvím

5

oběma

registru smluv.

smluvními stranami a

PN/oha

Popis

L~.

1 k l'el'einoprární smlourč (_ DOF80·02000Y6/· 20 I 8

účelu

Při příležitosti

oslav 100. vý-ročí založení samostatného československého státu bychom
chtěli uspořádat 2ivou instalaci obřího "Pražského koláče'·. která proběhne v sobotu 13. října
na náměstí Republiky. Obří koláč má připomínat uběhl)'ch sto let historie našich státú a
podněcovat lidi nejen ke vzpomínáni. Celá instalace včetně umělecké perťormacc nebude
symbolizovat pouze oslavy 100 let Československa. ale divákům a účastníkům umožní
vyjádřit svá přání a vzkazy t)·kající se budoucnosti našich zemí. které budou navždy
provázány ve všech sférách. Instalace bude pi·ipomínat pražské monumenty (Pražský· hrad.
Karlův most), které budou vytvořeny z Pražsk)·ch koláčú. Do instalace budou
zakomponovány vlajky Č'R a SR společně s nápisem 100 let Československa. Celé dílo se
bude skládat z konstrukce o celkové rozloze cca I O metrú2. na níž bude poskládáno zhruba
1000 kusů oblíbené české pochoutky· Pražského koláče. Doprovodn)· program· interaktivní
performace, bude pořízen videozáznam z celé akce. bude vytvořen leták. kapa, propagace na
web a facebook stránkách.

Grant hl. m. Prahy bude použit na:
Dotace bude využita na náklady přímo spojené s realizací projektu, jako např. v)Toba koláče.
výroba podstavce. doprava, pronájmy, scénografie, foto dokumentace, propagace nebo či
produkční práce.
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č_

2 k t·dcjnoprúvní .••mlouvé ''· DOT80/0200096J-20/8

VYÚČTOVÁNÍGRANTU
pro př9emce grantu hl. m. Prahy k \')Točí 100 let vzniku samostatného
25 let Ceské republik)_. v roce 20182

československého

státu a

Číslo grantu hl. m. Prahy: 199VN
Příjemce

grantu: Studio Production- SAGA spol. s r.o.

Účel: Pražskj· koláč v rámci 100 let Republiky, Opcn-air performance/ živá instalace
IČO: 48025950 DIČ: CZ48025950

Doba dosažení

IZačátek:
Přehled

na které

účelu,

b~·l

grant hl. m. Prahy poskytnut:

I

I

Konec:

financování

vyplňte v

souladu s přiložen)mi účetními nebo dat1ov)•mi doklady (t):ká se
projektu. na kter)· b:yl grant hL m. Prahy poskytnut)

A

celkové

B- vj·nosy

způsobilé
(příjmy)

náklady

z účelu

účelu

(S

I

(podle
nebo

v

Kč

přiložen)·ch účetních
'

'

(specifikujte níže v tabulce)
ujte níže v tabulce)

C- vj·še vlastního podílu financování

D- výš.,

grantu hl. m. Prahy

Uveďte čísla účetních

Příjemce

nebo

je plátcem DPH:

daňovj·ch dokladů,

které jsou nedílnou

součástí

tohoto

vyí1čtování:

ANO O I NE O (Plátce DPH pi'iloií kopii registroce k DPH;

Případné nev:yčerpané finanční prostředky
smlou~·

Hátí

příjemce

na

účet

grantu ve vj·ši ............... Kč dle ,-ýše uvedené
poskytovatele do termínu stanonného ,. čl. III., bod 4 smloHy.

V případě, že příjemce je plátcem DPH, není oprtívněn hradit z grantu DPH.
Povinné zhodnocení realizovaného

účelu

doložte

písemně

v samostatné

příloze.

V Praze dne : .............................. .

podpis a razítko

příjemce

grantu

Vyplněn)' formulář s pol:adovan~·mi doklady pi'edá příjemce grantu hl. m. Prah) (resp. osoba povN-cná)
zástupci OPP MHMP pri závěrečném finančním vypořádání grantu hL m. Prahy.
2
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SOli HRl\ zpUsobilj;ch

Sot:HR~ způsobil_\·cb

Zp1hobilé náklady I podrobná

nákladU v Kč- PLÁN (v

specifikace

nákladů

v

Z GR.-\l\TL HR.-\ZF:~o
(v pHio1c uved'tepoložko\ i')

Kč-

SKliT[ČNOST (v příloze

příloze uved'tť položkově)

uvrďte položkově)

!

nákhldy. ~ouvi~~_iici s útekm grantu
napf.:
autorské honoráře (náklady na
autoh\..á práva}

'

honorářť přť\Jad;Helu a editoru
další náklad) ~ou1isející s
\') dá1 á111111 (h.orekwra_ O[lr<l\ ~ a

fC\ÍZe)

'

náklad1 na grafid.ou LJPra\u
náklad1 na pfedtisko1·ou

přípraHI

-------

a náklady na ti sl.. nebo cld.troniclou I
!
publil<.aci
další náiJady podrobné
spté:ifli<.uitc

ZPLSOBILE ~ÁKLAD\'
CELKEJ\·1 v

Kč

ZDROJE KRYTÍ I'ÁKLAD(;
na projekt' roce 2018
I vlastni
(\ÍilOSI l

I

!

!

I
SK{ TJ:{:\OST

PL.Ál\

ťínanl:ni

1·j.Jad žadatck
prokktu)

2.

sponzor~ké

dar\

]

1e státního

ro1poltu

'5.

městské části
dotační

i

!

I

i

1-ll\.JP

proe.mmv El

6. grant H\1f'
7. další

{specilikuit~l

CELKEM:
VfNOS\' Z účelu("' finanční
vklad žadatele)
I

SKtTEČNOST

PLÁ:\"

lť ,.,tupnťho

2. z pronájmli jin\·m subjcktum
3. ostatní (např. z prodeje tisf..o\ ~-ch
a propagač. mat.. 1. posk: tovan;:·ch
sluleb ... )

-1-. z po~k:to,an~Th slu.!:eh a dal~kh
obchodních akth it ( soccifiku 'tc J

i
I

1

CELKEM:

I

BILANCE účelu,. roce 2018
(celkon> náklad)' mínus celkové
při'mv)
v,•číslení

--

PLÁ~

SKL'TEČ"NOST

rozdílu + /-)

8

--

-

PN!oha

t~.

3 k vePejnoprámí smlourě (. DOTi80/()]{}(j(JI)(j ]. •J(J 1f{

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
o "Přehledu dotací/grantů poskytnut)·ch z veřejných rozpočtU v rámci celé ČR"
v návaznosti na účel, na ktefi· byl poskytnut grant hl. m. Prahy v roce 2018 3
Č. grantu: 199VN
(lčel: Pražsk)' koláč v rámci 100 let Republiky, Opcn-air performance/ živá instalace

Veřejnj"·

poskytovatel
- název

Název grantového
programu

Účel grantu

'

Vj·še
posk:ytnutého
!!rantu v Kč

'
"
'
' '
' 'mfonnace k poskytnutym vereJnym
Poznamka (doplmutct
grantum):

V Praze dne
Jméno I náze\·

příjemce:

Jméno/a a podpis/y příjemce/ců grantu hl. m. Prahy (resp. osob oprávnčn)·ch k potvrzení Č"estného
prohlášení):

3

Vyplněn} formulář předá příjemce grantu hl. m. Prahy (resp. <.1S<.1ba p<.1věh:ná) zástupci OPP MH\1P pl"i

záYěrečném finančním vypořádání

grantu hl. m. Prahy.
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