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vBŘEJNopRÁvNí siur,ouvA o posKyrxurí DoTACE z
nozpoČru uĚsTA pEC poD sxEžrou NA RoK 20t7 č.15l2017^/ps
uzavřená dle odst. 5, § l0a zákona č.25012000 Sb. o rozpočtových pravidlech úzernníchrozpočtův platném znění a
dle §l59 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění

Město Pec potl Sněžkou, IČ: 00278l 81
Pec pod Sněžkou 230,542 21 Pec pod Sněžkou
bankovní spojení: 1 01 -21067 50241 lU00
zastoupené starostou Alanem Tornáškem

dálejen poskytovatel
a

Regata Čechy, a.s. IČ: 26154200

Cílova 30419. 162 00 Praha 6 - Veleslavín
společnost zapsaná u Městského soudu vPraze pod sp. zn.B 6376
bankovrií spojerrí: 167 13 5681 10300
zastoupená nazákladě plné moci Ing. Karlem Radou, ředitelem hotelu Horizont
dále jen příjemce, společrrě s poskytovatelem dále jen smluvní strany
uzavírajínížeuvedené dne tuto smlouvu:
I.

Předmět smlouvy
Předrnětem smlouvy je poskytrrutí irrdividuelní dotace zrozpočíuposkytovatele na činnost příjemce v roce
2017 rla základě jeho podarré žádosti, konkrétně na Lrspořádání akce .,Ples města Pec pod Sněžkou a hotelu
Horizont - 22. ročrrík"dne B"4.20l7, která se bucle konat v Peci pod Srrěžkou v hotelu Horizont, čp. 141.
Uspořádání výše r-rvedené akcě je účelern,na který je dotace určena. doba konárrí výše uvedené akcě je
dobou, v nížmá být stanoveného úče|Lrdosaženo. Dotace bude použita na částečnékrytí nákladů ňa
organizaci akce (propagace, zajištěníprogramu - moderátor, hudba, účinkující
atp.).
II"

Výše dotace a lhů§
PoskyŤovatel poskytne příjernci neinvestičnídotaci ve výši 100.000,-- Kč, slovy:jednostotisíckorurr českých.
PoskYtovatel dotaci poskytne bezhotovostním převodem na ťtčetpříjernce uvedený v záhlaví této smlour,y a
to najednou (ednorázovou platbou) ve llrůtě do 15 dnů od podpisu této smlouvy.

ilI.

1.
2.
4.
5.
6.

7.

Podmín§ použiti dotace

a povinnosti příjemce

Příjemce se zavazuje dotaci použítqýhradně pro účel,pro ktery mu byla dotace poskytnuta a kte{ý je
specifikován v čl. I. této smlouvy.
Příjernce není oprávněrr převádět prostředky dotace na jiné osoby, pokud se nejedná o přímou
úhradu související s akcí uvedenou v čl. L této smlouvy.
Příjemce odpovídá až do finančníhovypořádání dotace za jejiúčelnéa hospodárné použití.
Příjemce dotace zajisti ve svém úěetnictvív souladu s obecně závaznýmiprávními předpisy, zejména se
zákonem é. 5631199I Sb. o účetnictvív platrrémznéní,řádnésledování a úětování prostředků dotace.
Příjemce je oprávněn prostředky zposkytnuté dotaci využit do 30.4,2017. Prostiedky dotace dle této
smlouvy nelze převádět do jiného roku.

Příjemce dotace

je

povinen umožnit pracovníkůmposkytovatele provedení kontroly čerpání
poskytnutých prosťedkůa poskytnout jim ktomu veškerépotřebné doklady, informace a součinnóst a
tojak do doby finančníhovypořádání dotace, tak i při kontrole následné.
Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli nejpozději do 30.5.2017 finanění vypořádání dotace a ve
stejné lhŮtě vrátitna Účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy případnénevyčerpané dotaění
prostředlcy"

8.

Finančnívypořádání dotace bude obsahovat zejména:..
faktur, na jejichŽ základé byly touto smlouvou poskytnuté dotačníprostředky převedeny

a) Kopie

třetím osobám,

,

b)

kopie výpisů běžného účtupříjemce prokazující úhrady qýše uvedených
faktur nebo kopie
výdajov/ch pokladních dokladů,

9.

c) kopie dokladů o zaúčtováníprostředků d_otace do výnosů/příjmů
a nákladrr/ýdajů příjemce či
dokladů o evidenci prostředků dotace v příjmech a qýdajích příjemce (např.
qýpis zbíavníknihy,
peněžního deníku, daňové evidence).
PoskYtovatel mŮŽe PoŽadovat doloženídalšíchdokladťr prokazující použitíprostředků
dotace.
Příjernce je Povirrerr PoskYtovatele prŮběžně informovaio všech
změnách, které by mohly při vyrnáhání
neoPrávněně zadrŽelých nebo nesprávně poLtžitých prostředkťr zhoršit
;eno pÁtavení věřite|e nebo

dobytnost jeho pohledávky.
NedodrŽÍ-li Příjemce Povinnosti plynoucí mu z této smlouvy nebo bude-li
při provedené kontrole
ziiŠtěno, Že dotace není ČerPána v souladu s úrčelem, na nějž býla poskytnLrta, je
poskytovatel oprávnělr
od této snrlouvy odstoupit písemnýrn oznámenínr zaslanýrn příjenci.
l1. V PříPadě PřerněnY Právní forrnY Příjemce pťecházípodminry. práva
a povinnosti stanovené touto
smlouvou na jelro nástttPce. V takovérn případě je piíjemce wetio nastLrpce
povinen prokazatelně o
obsahu této sm|ouvY a Povitltlostech z ní plynoLrcích- inforrnovat, V případě
zrušení příjemce jako
Právnické osobY s likvidací je povirrností příjernce vrátit nevyčerpanou část dotace na úrčet
PoskYtovatele uvedený v záIllaví této sInlouvy atodo 14 dnťr od vstupu do likvidace. Ve stejné lhůtě je
Příjenrce vstouPivŠÍdo likvidace předloží poskytovateli finančnívypořádání dotace dle čl. III., bodLr
6.
10.

této smlouvy"
12. VŠechnY Prvotrrí ÚČetní doklady příjemce musí být řádně a viditelně
označeny slovy ,,Hrazeno z dotace
Města Pece Pod SněŽkou" s uvedenínl číslatéto smlouvy. Totéžje příjemce povinen
uvádět při
kontaktu s rrrédii, na svých webových stránkách a při propagaci svých
aktivit a akce uvedené v čI. I. této

smlouvy.

IV.

V případě porušenípodnrírrek porržití o"r":;:T:lil""1§ÍTrtemce dle této smlouvy
bude poskytovatel

PostuPovat dle § 22 zákona č.25012000 Sb. o rozpočtových piavialect-, úzenrníchrozfočtův plainém znění
a
násleclrrě dle zákona č.28012009 Sb. daňový řád v platrré. ,nění.

V.
Schvalovací doIožka poskytovateIe
PoskYtovatel ProlrlaŠuje, Že Poskytnutí dotace dle této smlowy a
uzavření této smlouvy bylo schváIeno
Zastupitelstvem Města Pece pod SněŽkou najeho 15, zasedání k'onanérn
dne l5,3.2017 pod bodem ustresení
č,6.

vI.
Smluvní strany berou_na sebe,prava fi:ffi::,i'r'ilr"J:?'"obsahu
této smlouvy. spory zprávních
PoměrŮ dle této smlouvY rozhoduje v režimu .p.áuního řádu v přenesené působnosti Krajský
úřad
Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí l24i,500 03 Hradec
Králové.
2. Jakékoliv zménY Či ÚPravY této smlouvy lze provést pouze
formou písemného dodatku podepsaného
oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva se vYhotovuje ve dvou vyhotoveních, každáze
smluvních stran obdržíjedno,
4. Tato smlouvanabýváplatnosti a úěinnosti dnem jejího podpisu.
5. Smluvní stranY ProhlaŠujÍ,Že si tuto smlouvu.přóa;"ii*
pádpi."rn přečetly a že ji uzavírajídlesvé pravé
a svobodné vŮle, váŽně, urČitě a srozumitelně, nikóiiv v'tísni a za nápadně
neqýhodných podmínek. Na
základě bezvýhradného souhlasu s obsahem této smlouvy připojují
sÁluvní .i.J"y ,re podpisy a otisky
razitka.
1.

V Peci pod Sněžkou dne l6. března2017.
HOTEL HOR|ZONT
Regata Ó_echy, a.s

542 21 pec pod Sněžkou

DlC:

poskytovatel

C22615420O
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