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vnŘnrNopnÁrrNí svrr,ouvA o posKyrNurí DoTACE znozPoČru vrĚsTA PEC PoD sŇnžxbi NA RoK 2017 č.1l20t7lvps
uzaťená dle odst, 5, § 10a zákona Č, 25012000 

!b._ 9 
r9znočtoqých pravidlech územních rozpočtů v platném zněni adle § 1 59 a násl. zákon a č. 500/2004 st., spnivni řád v platném zněni

Město Pec pod Sněžkou,IČ: 00278181
Pec pod Sněžkou 230,54221 Pecpod Sněžkou
bankovní spojení: I07 -21067 5OZ+l tOtOO
zastoupené starostou Alanem Tomáškem
dále jen poslrytovatel

a

TJ §lovan Pec pod Sněžkouo z.s., IČ: 00653896
Pec pod Sněžkou 230, 542 2l Pec pod Sněžkou
bankovní spojení: 127 39437 7 / C, 0Ó
zastoupený předsedou Vratislavem Říhou
dále jen příjemce, společně s poskytovatetem aate;en smluvní strany

uzavírqí níže uvedené dne tuto smlouvu:

I.

Předmětem smlouvy je poskytnuti inaiuia.r"Prri'j#uť?lrffi,rr.. poskytovatele na a) pořádáníLyžařsk}chzávodŮ Vroce 2017, b) ěinnost příjemce vroce zan, k; které byi příjemce založen, tj. korganizacisPortovni Činnosti mládeŽe ajejí v}chově a c) nákup celosezónních lyžařskýchjízdenek na lyžařskou sezónu2017/2018 do areálu Skiresor1 Černá hora - Pec pio závodici člený příjem"", tt"ri měli k 1.2.2017 trvatýPobYt v Peci Pod SněŽkou, na základějeho podané žádosti,konkrétně na a) qýdaje nu6;;o*il;il#,odměnY brigádníkŮm.adalŠÍ ýdaje spójené-s pořádáním závodů,na b) výdaje na odměny trenérům, na letnísPortovní soustředění (ubytování, strava, doprava aj.), úhradu tn.'kšdo;ý.h ěí;"i"E'S;;;1i'ilfi;celosezónních lYŽařsk}ch jízdenek na lyžařskóu sezoňu'zotltzoft aoareálu Skiresort Cerná hora _ pec prozávodici Členy přfiemce, kteří měli k 1.2.2017 trvalý pobyt vPeci pod Sněžkou, a na další (neinvestiční)v}daje spojené s činností příjemce. ťvg vuv-Avu' o

Pořádání lYŽařských závodil, organizovaná sportovní činnost a qýchova a nákup celosezónních lyžařskýchjízdenek je ÚČelem, na ktery je dótace urČena, rok 2017 jedobou, v nížmáb;ýt stanoveného účelu dosaženo.

il.
Poskytovatel poskytne příjemci n"inu".,itnTtirlÍlT ill-|'r0.000,-- Kč, slovy: dvěstětřicettisíc korunČeských, z toho Částka ve výŠi 30.000,-- KČ je.určena p.o riÉ"r q7š" uu"d"ný pod bodem a), částka 125,000,__KČ je urČená pro ÚČel ýŠe uvedený pod bodem u; a oastu ve výši 75.000,-- Kč je určená pro účel qýšeuvedený Pod bodem c), PoskYtovatól dotaci poskytne bezhotovostním převodem nJ no.t příjemce uvedenýv záhlaví této smlouvY a to najednou (|ednonázovou platbou; ve thlitc do 30 dnů od podpisu této smlouvy,

nI.

příjemce se zavazuje,d:iilllHffilig"Jtrř"ffi;il:[TT"ffidotace 
poslgrtnuta a ktery jespecifikován v ěl. I. této smlouvy.

Příjemce není oPrávněn Převádět prostředky dotace na jiné osoby, pokud se nejedná o přímouyh3du související s činností uvedenou v čl. I. této smlouvý.
Příjemce odPovídá aŽ do finanČního vypořádánídotace ,u l"ii t tané a hospodárn é použiti.Příjemce dotace zalistí ve svém ÚČetnictví v souladu s ou"Óne záuaznýmiprávními předpisy, zejména sezákonem é,563l1991 Sb. o účetnictví v platném znění, řádné sledov ini uietoianifiortr"at.i dotace.Příjemce je oPrávněn,Pr9sď9dky zposkytnuté dotaci využit do 31,12.2017. prostiedky dotace dle tétosmlouvy nelze převádět do jiného roku. 

-

Přijemce dotace je Povinen umoŽnit pracovníkům poskytovatele provedení kontroly čerpáníPoskYtlutlch ProstředkŮ a Poskytnout jim k to'nu veškere'po#ůné doklady, informace a součinnost a
! j.ak ao doby íinančního vypořádání dótace, tak i při tont át" ,rjrledné.
Príjelge_s,9.zaY7zuje PředloŽit poskytovateli_nejpázději ao gr.1-.zo18 finanční vypořádánídotace a vestejné lhůtě vrátit na účet poskytovaiele uvedený 

" iah"rtieto ..tourry případné nevyčerpané dotačníprostředky.

1,

2.

a
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8. Finanční vypořádání dotace bude obsahovat zejména:
a) Kopie faktur, na jejiclrž základě byly touto smlouvou poskytnuté dotační prostředky

třetím osobám,
b) kopie ýpisů běžného úětu příjemce prokazující

výdaj oých pokladních dokladů,
c) kopie dokladů o zaúčtování prostředků dotace do

dokladů o evidenci prostředků dotace v příjmech a
peněžního deníku, daňové evidence).

Poskytovatel může požadovat doložení dalších dokladů prokazující použitiprosťedků dotace.
Příjemce je povinen poslgrtovatele průběžně informovat o všech zménách, které by mohly při vymáhání
neoprávněné zadržených nebo nesprávně použi!ých prostředků zhoršit jeho postavení věřitele nebo
dobytnost jeho pohledávky.
Nedodrží-li příjemce povinnosti plynoucí mu ztéto smlouvy nebo bude-li při provedené kontrole
zjiŠtěno, Že dotace není čerpána v souladu s účelem, nanéjžbyla poskytnuta,je poskytovatel oprávněn
od této smlouvy odstoupit písemným oznámením zaslarrýmpříjemci.
V případě přeměny právní formy příjemce přecházi 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 účet
poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy a to do 14 dnů od vstupu do likvidace. Ve stejné lhůtě je
příjemce vstoupivší do likvidace předloží poskytovateli finanční vypořádání dotace dle ěl. ilI., bodu 6.
této smlouvy.
VŠechny prvotní účetní doklady příjemce musí být řádně a viditelně oznaéeny slovy,,Hrazeno z dotace V
Města Pece pod Sněžkou" s uvedením ěísla této smlouvy. Totéž je příjemce povinen uvádět při
kontaktu s médii, na svých webových stránkách a při propagaci svých aktivit a činnosti uvedené v ěl. I.
této smlouvy.

IV.
Sankční podmínky

V případě porušení podmínek poLržití dotace a povinností příjernce dle této smlouvy bude poskyovatel
Postupovat dle § 22 zákonač.25012000 Sb. o rozpočtových pravidlech útzenrních rozpočtů v platném znění a
následně dle zákona ě.28012009 Sb, daňový řád v platném znění.

v.
Schvalovací doIožka poskytovateIe

Poskytovatel prolrlašrrje, že poskytnutí dotace dle této smlouvy a uzavíertí této smlouvy bylo schváleno
Zastupitelstvem Města Pece pod Sněžkorr na jeho 14. zasedáníkonaném dne 1,2.2017 pod bodem usnesení č.
z).

vL
závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti plynoucí z obsahu této smlouvy, Spory zptávních
poměrŮ dle této smlouvy rozhoduje v režimu správního řádu v přenesené působnosti Krajský úřad
Královéhradeckého kraje, Pivovarské niáměstí 1245,500 03 Hradec Králové.

2. Jakékoliv změny či úpravy této smlouvy lze provést pouze formou písemného dodatku podepsaného
oběma smluvními stranami,
Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží jedno.
Tato smlouvanabýváplatnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že ji uzavíraji dle své pravé
a svobodné vŮle, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně neqýhodných podmínek, Na
základé bemýbradného souhlasu s obsahem této smlouvy připojují smluvní strany své podpisy a otisky
razitka.

V Peci pod Sněžkou dne 1. bŤezna2017 .

úhrady qýše uvedených faktur nebo kopie

výnosů/příjmů a nákladrVvýdajů příjemce či
výdajích příjemce (např. qýpis zh|avni knihy,
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U, z.s.

poskytovatel

PEc


