vEŘBJNopRÁvNÍ snnr-ouvA o posKyrxurÍ DoTACE z
nozPoČru nnňsTA pEC poD sxEžrou NIA RoK 2017 č.2l2017/VpS
uzaYřená dle odst, 5, § 10a zákona č.25012000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů v platném zněni a
dle § l59 a násl. zákon a č. 50012004 Sb.. správní řád v platném znění

Město Pec pod Sněžkou, tČ: 00278 1 B l
Pec pod Sněžkou 230,542 21 Pec pod Sněžkou
bankovní spojení: I07 -21 067 50241 l0 l 00
zastoupené starostou Alanem Tomáškern
dálejen poskytovatel
a

RNDr. Pavel Klimeš, IČ: l05l9ó88
Temný Důl 46, 542 26 Horní Maršov

bankovní spojení: 27 245 63 43 l 0300
příjemce, společně s poskytovate|em dále jen smluvní strany

dále jeri

uzavírajínížeuvederré dne tuto smlouvu:
I.

Předmět smlouvy
Předmětern smlouvY je Poskytnutí indivicltrelní dotace z rozpočtu poskytovatele na vydárrí 48. (léto
2017) a
49 . (zima 20 1 B) číslasezónníclr novin Veselý výlet na základě j elro podané žádosti.
VYdání 48. a49. sezónrríclr novin Veselý výlet je účelem,na který je dotace určena, rok 2017 je dobou, v níž
má být stanovenélro ÚČelu dosaŽeno. Dotace bude použita rra vydání 48, a 49. sezónních novin Veselý
výleí,
jichŽ je Příjemce vydavatelem, konkrétně na lronoráře autorťt textťr, náklacly
na DTp, na překlady tóxtti ao
cizojazyčnýchverzí a na tisk novin.
II.
Výše dotace a |hů§

Poskytovate| poskytrre příjernci neinvestiční dotaci ve výši 70.000,-- Kč, slovy: sedmdesáttisíc
korun
Českých. PoskYtovatel clotaci poskytne bezlrotovostrrírn převodeln na účetpříjemcá uvedený
v záhlaví této
snrlouvY a to ve dvou platbách, kdy první platba ve výši 35.000,-- Kč bude uňrazenado 30inů
od podpisu
této stnlouvy, druhá platba ve výši 35.000.-- I(č bude ulrrazena clo 15. 10.2017.
III.

l,

Podmínky použitídotace a povinnosti příjemce
Příjernce se zavazule dotaci porrŽÍt výhradně pro účel,pro který rnu byla dotace poskytnuta a který je

specifikovárr v čI. I. této sn' louvy.

Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace na jiné osoby, pokud se nejedná o přímou
úhradu sor-rvisející s činnostíuvedenou v čl. I. této smlouvy.

J.

4.
5.

Příjernce odPovídá aŽ do firrančrrílro vypořádárrí dotace za její úrčelnéa lrospodárné použití.
Přijemce dotace zajistí ve svérn útčetnictvív souladu s obecně závaznými právními pr"dplry, zejména
se
zákonem č. 563l199l Sb. o účetnictvív plattrénr znéní,řádné sledovani a ůetovaní prostr'edků
dotace.
Příjemce je oprávněn prostředky zposkytnr-rté dotaci využítdo 31.12.2017. prostiedky dotace
dle této
smlouvy nelze převádět do.iinélro rokrr.

Příjemce dotace
PoskYtnr-rtých

povinen Lrmožnit pracovníkůln poskytovatele provedení kontroly čerpání
ProstředkŮ a poskytnout jim ktomu veškerépotřebrré doklady, informace a součinnost a

jak do doby finarrčního vypořádání dotace, ta|< i při kontrole následné,
Přijemce se zavazule předloŽit poskytovateli nejpozději do 31.1.20l8 finančrrívypořáclání dotace a ve
stejné lhŮtě vrátit na ÚČet poskytovatele uvedený v zál"iaví této smlouvy případnénevyčerpané dotačrrí
to

7.

je

prostředky.
Finančnívypor'ádání dotace brrde obsahovat zejména:

a) KoPie

faktur, rra jejichž základě by|y tor-rto srnlouvolt poskytnuté dotačníprostř.edky převedeny

třetím osobám,

b) koPie výPisťr běžného úrčtLrpříjernce prokazující úrhracly výše uvederrých faktur nebo
výdaj ových pokladn ích dokladri,

kopie

c)

9,

koPie dokladŮ, o zaúČtováníprosďedků dotace do výnosů/příjmůa nákladrVvýdajů
příjemce či
dokladŮ o evidenci Prostředků dotace v příjmech a v}dajích'pri1'"."" (např.
znuvni
knihy,
wpis

peněžního deníku, daňové evidence).
PoskYtovatel mŮŽe poŽadovat doloženídalšíchdokladů prokazující použitíprostředků
dotace.
Příjemce je Povinen Poskytovatele pruběžně informovaťo ušecň
tteré by mohly při vymáhání
neoPrávněně zadt.Žených nebo nesprávně použi|ých prostředků"mtnách,
zhoršit leho postavení věřitele nebo
dobytnost jeho pohledávky.

10.

11.

Nedodrží-li
a\vuvur4.-.l příjemce
mu Zteto
z této SmlOUVy
PrrJgrrr\'g povinnosti
smlouvy nebo bude-li při
PUVrlrrrusll plynoucí
PlYIlOLlOl mll
při provedené kontrole
zjiŠtěno, Že dotace nerrí ČerPána v souladu s účelem,na néjžbýla poskytnuta, je
poskytovatel oprávněn
9_d

této smlouvy odstoupit písemným oznámením zaslaným-příjemci.

V PříPadě PřeměnY Právní formy příjemce píecháni podmiňty, práva a povinnosti stanovené
touto
smlouvou na jeho nástuPce. V takovém případě je přijemce wéňo nástupc" pouin"n
prokazatelně o
obsahu této smloulY a Povinnostech z ní plynoucích- informovat. V případá zrušení
přfiemce jako
Právnické osobY s likvidací je povinností příjemce vrátit nevyčerpanou část dotace na úěet
PoskYtovatele uvedený v záhlaví této smlouvy a to do 14 dnů od vstupu do likvidace. Ve stejné lhůtě je
Příjemce vstouPivŠÍdo likvidace předloži poskytovateli finančnívypořádání dotace dle ěl. ilI., bodu 6.
této smlouvy.

12, VŠechrrYPrvotní ÚrČetní doklady příjerrrce rnLrsí bý řádně a viditelně označeny slovy
,,Hrazeno z dotace
Města Pece Pod SněŽkou" s uvedením číslatéto snllouvy. Totéžje příjernce povinen
uvádět při
kontaktu s médii. na svých webovýclr stránkách a při propagaci svých ániuii
a činrrosti uvedené v čl. I.
této smlouvy.

Iv.

Sankčnípodmínky
V Pr'ÍPadě PoruŠeníPodmínek por-ržitídotace a povirrností piíjemce dle této smlouvy bude poskytovatel
PostuPovat d|e § 22 zákona Č.25012000 Sb, o rozpočtových pravidlech útzemních rozpočtů v plainénrznění a
následně dle zákona č.28012009 Sb. daňový řád v platné,.,-, ,nění.

v.

Schvalovací doložka poskytovatele
PoskYtovatel ProlrlaŠuje, Že Poskytnutí dotace dle této smloLivy a uzavření této
smlouvy by|o schválerro
ZastuPitelstvem Města Pece pod SněŽkoLr na jeho 14. zasedání kónanérn drte 1.2.2017
pod bodern usnesení č.
20.

vI.

závěrečná ustanovení
l, SmlLrvní stranY berou tla sebe práva a povinnosti plynoucí zobsahu této smlouvy. Spory zprávl-tích
PoměrŮ dle této stnlouvY rozhodLrje v režimu správního řádLr v přenesené pťrsoúnosii Ř.alsp;; traa
KráIovéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec lirálové.
2, Jakékoliv změnY ČiťrPravY této srnlouvy lze provést pouze fornrou písemného doclatku podepsaného
oběrna srnluvními stranami.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vylrotoveníclt,kažďáze smluvních stran obdržíjedno.
4 Tato smlouva nabývá platnosti a ítčinnostidnern jejího podpisu.
5, SrnluvriístranYProhlaŠLrjÍ,ŽesitLrtosmlouvupředjejímpodpisernpřečetly ažejluzavírajídlesvépravé
a svobodné vŮle, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni a za rlápadÁě nevýhodnýcň podlnín.i.
Nu
základě bezvýhradného souhlasu s obsahem této srnlor.rvy připojují srnlr"rvní strány
své podpisy a otisky
razítka.

V Peci pod Sněžkou dne

8, břenla201J.

poskytovatel

prrJemce

