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" Město Příbram Pro 'ednání ZM
odbor: školství, kultuš a Sěor'tu _dne:29.03.2021

Název bodu jednání:

HFAD — dodatek č. 2 smlouvy o dotaci

Předkládá: Rada města

Zpracoval: Ing. Lea Enenkelová, vedoucí odboru

Projednáno: v RM 08.03.2021

Text usnesení RM:

R.usn.č.182/2021
Rada |. doporučuje ZM

schválit dodatek č, 2 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 117IOŠKS/2020 mezi
městem Příbram a subjektem Dvořákovo Příbramsko, z.ú., Žižkova 708, 261 01 Příbram ||,
IČO: 04288254, se změnami popsanými v důvodové zprávě.

||. u k | á d á
OW zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne
29.03.2021.

Napsala: Dagmar Janoušková

Návrhy na usnesení:

ZMlschvaluje X neschvaluje
dodatek č. 2 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 117/OŠKSI2020 mezi městem Příbram a

subjektem Dvořákovo Příbramsko, z.ú„ Žižkova 708, 261 01 Příbram ||, IČO: 04288254, se změnami

popsanými v důvodové zprávě.

Důvodová zpráva:
Odbor škoIství. kultury a sportu (dále jen „OŠKS“) předkládá radě města, resp. zastupitelstvu návrh
dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č„ 117/OŠKS/2020 (dále

jen „smlouva") mezi městem Příbram a subjektem Dvořákova Příbramsko, z.ú., Žižkova 708, 261 01
Příbram ||, IČO: 04288254, uzavřené vsouladu s Usn.č.230/2019/ZM schváleným Zastupitelstvem
města Příbram dne 07.10.2019, ve znění dodatku č. 1.

OŠKS navrhuje tyto úpravy smlouvy:

1) Dotace poskytnutá Dvořákovu Přlbramsku, z. ú., byla původně vyhodnocena jako veřejná podpora
poskytnutá v režimu de minimis. Na základě nových poznatků o problematice veřejné podpory a
následně konzultace s JUDr. Tomášem Samkem bylo konstatováno, že podpořený projekt, tj. Hudební
festival Antonína Dvořáka, je považován za veřejnou kulturní službu ve smyslu 5 2 zákona č.
203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů,
v platném znění, va není tudíž veřejnou podporou ve smyslu čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování
Evropské unie. OSKS proto navrhuje úpravu čl. VIII, odst. 6) smlouvy.

2) Vzhledem ke stále trvající pandemii a vzhledem ke skutečnosti, že smlouva ve své současné

podobě nepamatuje na situaci, kdy příjemce dotace nemůže projekt realizovat zásahem vyšší moci,

doporučuje OŠKS Radě města Příbram, resp. Zastupitelstvu města Příbram, schválit úpravu smlouvy.
Tato úprava umožní subjektu Dvořákova Příbramsko, z. ú., využít poskytnutou dotaci na výdaje

vynaložené účelně a v dobré víře při přípravě projektu, který nemoh! být z vyšší moci realizován. Aby
takové výdaje mohly být ve vyúčtování dotace uznány, musí být vždy vsouladu sPravidly pro
poskytování dotací a návratných finančních výpomocí č, 2/2018 schválenými ZM dne 10.09.2018 Usn.
č. 1034/2018/ZM a se smlouvou. OŠKS proto navrhuje úpravu čl. III., odst. 16).

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Příloha Dodatek č. 2 Veřejnoprávnl smlouvy o poskytnutí dotace č. 117/OŠKS/2020
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DODATEK č. 2 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Příbram

č. 1 17/0ŠKSI2020

Smluvní strany:
poskytovatel:
město Příbram
se sídlem Tyršova 108, 261 19 Příbram |

zastoupené starostou: Mgr. Janem Konvalinkou
IČO: 00243132 „
bankovní spojení: Ceská spoňtelna, a. 5., Praha. pobočka Příbram
číslo účtu: 27-521689309/0800

(dále jen poskytovatel)

a

příjemce:
Dvořákova Příbramsko. z.ú.
se sídlem: Zižkova 708, 261 01 Příbram ||

zgstoupen: Mgr. Albinou Dědičlk Houškovou. ředitelkou
ICO: 04288254
bankovní spojení: Equa Bank, a.s.
číslo účtu: 101786889816100

zapsaný u Městského soudu v Praze. spis. značka U 264

(dále jen příjemce)

uzavírají podle ust. Š 103 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpoč1ů. ve znění pozdějších předpisů,
' a ust. zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník, v platném znění, tento:

dodatek č. 2 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Příbram č. 117/0ŠKSI2020

(dále jen „dodatek“)

Článek 1.
Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem města Příbram dne 07.10.2019,
usn.č.230l2019/ZM.

1) Timto dodatkem se odst. 6) v čl. V||| Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účeiové dotace z rozpočtu města Příbram

6. 117/0ŠKS/2020 (dále jen „smlouva“) v plném rozsahu nahrazuje se tímto novým zněním:

„Projekt, na který je dotace rozhodnutím Zastupitelstva města Příbram ze dne 07.10.2019, usn.č.230/2019/Z,

poskytnuta, je považován za veřejnou kulturní službu ve smyslu 5 2 zákona č. 203/2006 Sb., o některých druzích

podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. Projekt přispěje k naplnění práva na

přístup ke kulturnímu bohatství, jak jej zavádí ústavní pořádek České republiky, konkrétně čl. 34 odst. 2 Listiny
základních práv a svobod. Poskytovatel a příjemce dotace se shodli, že tato dotace není veřejnou podporou ve

smyslu čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie, neboť jde o činnost související s kulturou. která nemá

hospodářskou povahu (je financována z převážné části z příspěvků veřejných institucí a soukromých dárců) a navíc

jde o kulturní akci s regionálním dopadem (viz Sdělení Komise o pojmu státní podpora uvedeném v čl. 107 odst. 1

Smlouvy o fungování Evropské un1e(2016/C 262/01) ze dne 19.7.2016, čl. 34, 196 a 197).

2) Tímto dodatkem se zrušuje odst. 16), čl. ||| smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

V případě, že se projekt v době plnění smlouvy zjakýchkoli důvodů neuskuteční, je příjemce povinen tuto skutečnost

poskytovateli oznámit a dotaci vrátit poskytovateli nejpozději do 31 .12. kalendářního roku, na který byla dotace

poskytnuta, na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Pokud se však projekt neuskuteční z důvodů

zákazů nebo omezení daných vládními opatřeními přijatými v rámci nouzového stavu vyhlášeného podle zvláštních

právních předpisů, případně v rámci opatření zavedených orgány veřejné správy na základějiných právních předpisů

v souvislosti s ochranu veřejného zdraví nebo jiného veřejného zájmu, povinnost vrátit dotaci dle předchozí věty se

nebude vztahovat na ty uznatelné výdaje projektu, účelně a v dobré víře vynaložené příjemcem vsouladu s touto

smlouvou v souvislosti s přípravou realizace projektu, které budou poskytovateli příjemcem řádně doloženy a

vyúčtovány v souladu s čl V této smlouvy a v tam popsaných termínech.
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3) Ostatní ustanovení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace zrozpočtu města Příbram L

č.117/0ŠKS/2020 zůstávají v platnosti.

Článek |||.
1) Nabytí platnosti a účinnosti tohogo dodatku se řídí příslušnými ustanoveními zákona 250/2000 Sb. a zákona

340/2015 Sb., v platném zněnl. Učinnost a platnost dodatku zaniká úplným splněním všech závazků příjemce

a poskytovatele, které z této smlouvy vypiývaji.

2) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží příjemce, tři

poskytovatel.

3) Smluvní strany si dodatek řádně přečetly, s obsahem dodatku, který je projevem jejích svobodné a vážné vúle,
souhlasí a na důkaz připojují své podpisy

V Příbrami dne V Příbrami dne

Mg'r'fla'ň'Ráň'v'áii'n'í'am""""" úššfÁiiáíňá'b'ěáiái;Hóúškóýá'“"'
starosta města Příbram ředitelka Dvořákova Příbramska, z.ú.
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