VERBJNOPRAVNI SMLOUVA O POSKYTI\UTI DOTACE Z
RozpočTU MĚSTA pEC poD SNEžKoU NA RoK 2017 č.3t2017^/ps
uzavřená dle odst. 5, §

0a zákona č.25012000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtův platném znénía
dle § l59 a násl. zákona č. 50012004 Sb., správní řád v platném znění

1

Město Pec pod Sněžkou, IČ: 00278l 81
Pec pod Sněžkou 230,542 2l Pec pod Sněžkou
bankovní spojení: I01 -21067 50241 l 01100
zastoupené starostou Alanem Tomáškem
dálejen poskytovatel
a

Z&S Apache Team, z.s.,IČ: 26611848
spolek zapsaný ve spolkovérn rejstříku Městskélio soudu v Praze pod sp. zn.
Třebízského 358, 280 02 Kolín 4
bankovní spojení: 1 6823 1363/0600
zastoupený předsedou Mgr. Janem Slavíčkem
dále jen příjemce, společně s poskytovatelem dále jen smluvní strany
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uzavírajínížeuvedené dne tuto smlouvu:
I.

Předmět smlouvy
Předrnětem smlouvy je poskltnutí individuelní dotace zrozpoéttt poskytovatele na činnost příjemce vroce
201] na základě jelio podarré žádosti, konkrétně na uspořádání akce,,BIKE VÍKEND MTB 2017", která se
vPecipodSněžkoubudekonatvedrreclr 13.-I4.5.2017.Uspořádáníqýšeuvedenéakcejeúčelem,naktery
je dotace určena, doba konání výše uvedené akce je dobou, v nížmá b;4 stanovenélro účeludosaženo.
Dotace bude použita na částečnékntí nákladů na orgatrizačně-technické zabezpečeníakce (propagace,
příprara tratí. pořadatelská služba. rr-'zhocicia rrsledkolí serris a dalšíl jdaje spojené s uspořádáním akce).

il.

Výše dotace a lhůty
Poskytovatel poskytne příjemci neinvestičnídotaci ve výši 100.000,-- Kč, slovy:jednostotisíckorun českých.
PoskYtovatel dotaci poskltrre bezhotovostním převodem na účetpříjernce uvederrý v záhlaví této smlouvy a
to najednou (ednorázovou platbou) ve lhůtě do 30 dnů od podpisu této smlouvy.

m.

l.
2.
34.
5.
6.
7.
8.

Podmínky použitídotace a povinnosti příjemce
příjemce se zavazuje dotaci použítqýhradně pro účel,pro kteqý mu byla
dotace pos§tnuta a ktený je
specifikován v čl. I. této smlouvy.

Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace na jiné osoby, pokud se nejedná o přímou
úhradu související s akcí uvedenou v čl. I. této smlouvy.
Příjemce odpovídá ť do finaněního vypořádání dotace za jejiúěelné a hospodárn é použiti.
Příjemce dotace zajistí ve svém úěetnictvív souladu s obecně závaznýmiprávními předpisy, zejména se

zákonem ě. 563/199I Sb. o účetnictvív platném znění, řádné sledování a Úětování prostřediů dótace.
Příjemce je oprávněn prostředky zposlgrtnuté dotaci vyllžit do 15.7.2017. prostředky dotace dle této
smlouvy nelze převádět do jiného roku.

Příjemce dotace

je

povinen umožnit pracovníkůmposkytovatele provedení kontroly ěerpání
PoskYtnut'ých prostředkŮ a poskytnout jim k tomu veškerépotřebné doklady, informace a součinnóst a

tojak do doby finančníhovypořádání dotace, tak i při kontrole následné.
Příjemce sezavazuje předloŽitposlgrtovatelinejpozdějido 15.8.2017finančnívypořádánídotaceave
stejné lhŮtě vrátit na ÚČet poslqytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy případnénevyčerpanédotační
prostředky.

Finanění vypořádání dotace bude obsahovatzejména:
a) kopie faktur, na jejichž základé byly touto smlouvou poslgrtnuté dotačníprostředky převedeny
třetím osobámo

b) koPie výpisŮ

běžného úětu příjemce prokazující úhrady qýše uvedených faktur nebo kopie

výdaj ových pokladních dokladů,

c)

kopie dokladů o zaúčtováníprostředků dotace do výnosů/příjmůa nákladů/výdajů příjemce či
dokladů o evidenci prostředků dotace v příjmech a ýdajíclr příjemce (např. qýpis zhlavní knihy,
peněžního deníku, daňové evidence).

9.
l0.
l1.

Poskytovatel můžepožadovat doloženídalšíchdokladů prokazující použití prostředků dotace.
Příjemce je povinen poskytovatele průběžně informovat o všech změnách, které by mohly při vymáhání
neoprávněně zadržených nebo nesprávně použiýclr prostředků zhoršit jeho postavení věřitele nebo
dobýnost j elro poh ledávky.
Nedodrží-li příjemce povinnosti plynoucí mu ztéto smlouvy nebo bude-li při provedené kontrole
zjištěno, že dotace není čerpána v souladu s účelem,nanělž byla posky.tnuta, je poskytovatel oprávněn
od této smlouvy odstoupit písemným oznámením zaslaným příjemci.
Vpřípadě přeměny právní forrny přijemce plechází podmínky, práva a povinnosti stanovené touto
smlouvou na jeho nástupce. V takovém případě je přijemce svého nástupce povinen prokazatelně o
obsalru této smlour,y a povinnostech z ní plynoucích infonnovat. V případě zrušenípříjemce 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 vstoupivšído likvidace předloží poskytovateli finančnílypořádání dotace dle čl. III., bodu 6.
této smlouly

12. Všechny prvotní účetnídoklady příjernce musí být řádrrě a viditelně označeny slovy,,Hrazeno z dotace
Města Pece pod Sněžkou" s uvedením číslatéto smlouvy. Totéžje příjemce povinen uvádět při
kontaktu s médii, na sých weboých stránkách a při propagaci svých aktivit a akce uvederré v č1. I. této
smlouvy,

Iv.

Sankčnípodmínky
V pt'ípadě porLršenípodmínek použitídotace a povinností příjemce dle této smlouvy bude poskyovatel
postupovat dle § 22 zákona č.25012000 Sb. o rozpočtovýclr pravidlech územníchrozpočtův platném znění a
následně dle zákona č.28012009 Sb. daňový řád v platném znění.

v.

Schvalovací doIožka poskvtovateIe
Poskrtovatel prohlašuje. že poskrtrrutí dotace dle této stnloulr a Ltzarření této smlor:.,,_v by!o schváleno
Zastupiteisnent \iěsta Pece pod Snežkou na jeho 1-1. zasedání konaném dne 1.2.2017 pod bodem usnesení č.
22.

vI.

1.

2.
J.
4,
5,

závérečná ustanovení
Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti plynoucí zobsahu této smlouvy. Spory zprávních
PoměrŮ dle této smlouvy rozhoduje v režimu správního řádu v přenesené působnosti Krajský úřad
Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměsti 1245,500 03 Hradec Králové.
Jakékoliv změny či úpravy této smlouvy lze provést pouze formou písemného dodatku podepsaného
oběma smluvními stranami,
Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, ka:ždáze smluvních stran obdržíjedno.
Tato smlouvanabyváplatnosti a úěinnosti dnem jejího podpisu.
Smluvní strany prohlaŠujÍ,Že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že ji uzavírajídle své pravé
a svobodné vŮle, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni a za náryadně nerlýhodných podmínet. Na
základé bezqýhradného souhlasu s obsahem této smlouvy připojují smluvní strany sve pobpisy a otisky
razítka.

V Peci pod Sněžkou dne

1.

března201],

fu
nříiemce

Z&S 7\pácheTeam, z.s,
oddíl cyklistiky

EXPRE$ cZ - scoTT TEAM KoLlN

sidlc: Třebizského 358, 28002Kolln 4
reg.: Městský soud Praha

lČ:26611848
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