
VEREJNopRÁVNí svrr,ouvA o posKyrNurí DoTACE z
ROZPOCTU MESTA PEC PoD SNBZKOU NA RoK 2019 č.2l2019/vPS
uzavŤenádle odst.5, § lOa ztkonač,25012000 Sb. orozpočtouýchpravidlechúzemníchrozpočtůvplatném zněnia

dle §159 a násl. zákona č. 50012004 Sb., správní řád v plaúrém zrění

Město Pec pod Sněžkou,IČ: 00278181
Pec pod Sněžkou 230,5422IPec pod Sněžkou
bankovní spojení: I07 -21067 50247 l 0100
zastoupené starostou Alanem Tomáškem
dálejen poskytovatel

a

TJ Slovan Pec pod Sněžkou, z.s.,IČ: 00653896
Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec pod Sněžkou
bankovní spojení: 127 39437 7 l 0300
zastoupený předsedkyní Mgr. Blankou Sochorovou
dále jen příjemce, spoleěně s poskytovatelem dále jen smluvní strany

uzaviraji níže uvedené dne tuto smlouvu:

I.
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je poskytnutí individuelní dotace zrozpoétu poslgrtovatele na a) poíádaní lýařs\ých
závodi v roce 2019, b) ěinnost příjemce v roce 2019, ke které byl příjemce za|ožen, tj. k organizaci
sportovní ěinnosti mládeže a její ýchově a c) nákup celosezónních lyžařs§ých jízdenek na lyžařskou sezónu
201912020 do areálu Skiresort Čemá hora - Pec pro závodícičleny příjemce, na základě jeho podané žádosti,
konkrétně na a) výdaje na časomíru, nákup cen, odměny brigádníkům a další ýdaje spojené s pořádáním
závodt1 na b) \ýdaje na odměny trenérum, na letní sportovní sousťedění (ubytování, strava, doprava aj.),
úhradu tzv, kódoých čísel ČSr a na c) nákup celosezónních lyžařs\ých jízdenek na lýařskóu .."ónu
201912020 do areálu Skiresort Černá hora - Pec pro závodicí členy příjem ce, a nadalší (neinvestiční) qfdaje
spojené s činností příjemce.

Poíádáni lýařských závodi, organizovaná sportovní ěinnost a qýchova a nákup celosezónních lyžařs§ých
jízdenek je úěelem, na kteqý je dotace určena, rok 2019 je dobou, v nížmá b;ýt stanoveného úěelu dosaženo.

IL
Výše dotace a lhůty \

Poslgrtovatel poskytne příjemci neinvestiění dotaci ve qýši 250.000,-- Kč, slovy: dvěstěpadesáttisíc korun
čes§ých. Celá tato částka je určená (bez bližší specifikace) nauýdaje uvedené v čl. I. Této smlouvy pod body
a), b) a c). Poskytovatel dotaci poslgrtne beáotovostním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví tďo
smlouvy a to najednou (ednorázovou platbou) ve lhůtě do 30 dnů od podpisu této smlouvy

tII.
Podmínlry použití dotace a povinnosti příjemce

1. Příjemce se zavazuje dotaci použít ýhradně pro účel, pro který mu byla dotace poslgrtnuta a kteý je
specifikován v čl. I. této smlouvy.
Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace na jiné osoby, pokud se nejedná o přímou
úhradu související s činností uvedenou v čl. I. této smlouvy.
Příjemce odpovídá až do finančního vypořádání dotace za jeji účelné a hospodárné použitl
Příjemce dotace zajisti ve svém úěetnictví v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se
zákonem č. 5631199I Sb. o účetnictví v platném méni, řádné sledování a účtování prostředků dotace.
Příjemce je oprávněn prosředky z poskytnuté dolaci vylžít do 31.12.2019. Prostředky dotace dle této
smloully nel7e převádět do jiného roku.

!říj9m,9e dota9e je povinen umožnit pracovníkům poskytovatele provedení kontroly ěerpání
poslcyťnutých prbsťedků a poslcytnout jim k tomu veškeré potřebné doklady, informace a součinnost a
to jak do doby ťin'árrčního vypořádání dotace, tak i při kontrole následné.
Příjemce sé'zavaaijé předložit poslgrtovateli nejpozději do 3I.I.2020 finanční vypořádání dotace a ve
stejné lhůtě vrátitna účet poskl,tovatele uvedený v záh|avi této smlouvy případné nevyčerpané dotaění
prostředky.

8. Finanční vypořádání dotace bude obsahovatzejména:

J.
4.

5.

6.

7.



a) Kopie fakíur, na jejichž základé byly touto smlouvou poslgrtnuté dotační prosťedky převedeny
třetím osobám,

b) kopie qýpisů běžného účtu příjemce prokazující úhrady ýše uvedených faktur nebo kopie
qýdaj oqých pokladních dokladů,

c) kopie dokladů o zaúětování prostředků dotace do výnosrVpříjmů a nákladů/ýdajů příjemce či
dokladů o evidenci prostředků dotace v příjmech a ýdajích příjemce (např. ýpis zhlavni knihy,
peněžního deníku, daňové evidence).

Poskytovatel může požadovat doložení dalších dokladů prokazujicipoužiti prostředků dotace.
9. Příjemce je povinen poslqrtovatele pruběžně informovat o všech zménách, které by mohly při lymáhání

neoprávněné zadržených nebo nesprávně použi!ých prostředků zhoršit jeho postaveni věřitele nebo
dobltnost jeho pohledávky.

10. Nedodrží-li příjemce povinnosti plynouci mu ztéto smlouvy nebo bude-li při provedené kontrole
zjištěno, že dotace není čerpána v souladu s účelem, na néjž byla poskytnuta, je poslgrtovatel oprávněn
od této smlouly odstoupit písemným oznámenim zaslaným příjemci.

11. Vpřípadě přeměny právní formy příjemce píecháni podmínky, práva a povinnosti stanovené touto
smlouvou na jeho nástupce. V takovém případě je příjemce svého nástupce povinen prokazatelně o
obsahu této smlouvy a povinnostech zní plynoucích informovat. V případě zrušení příjemce jako
právnické osoby s likvidací je povinností příjemce vrátit nevyčerpanou část dotace na úěet
poslgrtovatele uvedený v záhlavi této smlouvy a to do 14 dnů od vstupu do likvidace. Ve stejné lhůtě je
příjemce vstoupivší do likvidace předloží poslqrtovateli finanční vypořádrání dotace dle ěl. ilI., bodu 6.
této smlouvy.

12. Všechny prvotní účetní doklady příjemce musí bl.t řádně a viditelně označeny sloly ,,Ilrazeno z dotace
Města Pece pod Sněžkou" s uvedením čísla této smlouvy. Totéž je příjemce povinen uvádět při
kontaktu s médii, na sqých weboqých stránkách a při propagaci svých aktivit a ěinnosti uvedené v čl. I.
této smlouvy.

Iv.
Sankční podmínlry

V případě porušení podmínek polžiti dotace a povinností příjemce dle této smlouly bude poslgrtovatel
postupovat dle § 22 zákona é.25012000 Sb. o rozpočtoých pravidlech územních rozpoětů v platném znéní a
následně dle zákona č.28012009 Sb. daňoý řád v platném znění.

v.

Poslqrtovatel prohlašuje, že poskytnutí dotace dle této smlouvy a uzavíeni této smlouvy bylo schváleno
Zastupitelstvem Města Pece pod Sněžkou na jeho 2. zasedáni konaném dne 19.12.2018 pod bodem usnesení
ě. 10.

vI.
závérečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti plynoucí z obsahu této smlouvy. Spory zprávnich
poměru dle této smlouly roáoduje v režimu správního řádu v přenesené působnosti Krajs\ý úřad
Kcálovéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245,500 03 Flradec Králové.

2. Jakékoliv zmény ěi úpravy této smlouvy lze provést pouze formou písemného dodatku podepsáného
oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních,každáze smluvních stran obdrží jedno.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly aže jitlzaviraji dle své pravé

a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně neqýhodných podmínek. Na
zák|adé bezlýhradného souhlasu s obsahem této smlouly připojují smluvní strany své podpisy a otisky
razítka.

TJ sLoVAN
PEc PoD sNĚŽxou, z.s.
54221 Pec pod Sněžkou 230

1 g -02, 2019

pod Sněžkou dne .

poskytovatel příjemce

V Peci


