vnŘEJNopnÁvxí svnouvA o posKyrxurí DoTAcB z
nOzPOČru nnĚsTA PEC PoD sxnžrou NA RoK 2017 č.4l2017,^/ps
uzavřenádleodst.5,§lOazákonač.25012000Sb,orozpočtovýchpravidlechúzemníchrozpočtůvplatném
zněnía
d|e § 59 a násl. zákon a č. 50012004 Sb.. správní řád v platném zněni
1

Město Pec pod Sněžkou, IČ: 00278l 81
Pec pod Sněžkou 230,542 21 Pec pod Srrěžkou
bankovrrí spojení: I01 -21067 50241 l0100
zastoupené starostou Alanem Tomáškerrr
dálejen poskytovatel
a

Sdruženícestovního ruchu a propagace v Peci pod Sněžkou. o.s., IČ:22672494
Pec pod Sněžkou 230.542 21 Pec pod Srrěžkou

bankovn í spoj en í: 21 9020 452 l 0 600
zastoupený předsedou Mgr. Jir'írn Matě.iů

dále jen

příjemce, společně s poskytovatelem dále jen smluvní strany

uzavírajínížeuvedené dne tuto smlouvtt:

L

Předmět smlouvy
Předrrrětern smlouvY je Poskytrrr-rtí individuelní dotace zrozpočtu poskytovatele na činnost příjernce
v roce
201] na základě jeho podané žádosti, konkrétně tla činnost, ke které byl příjemce účelověŽabžen, tj.
k
propagaci a marketingu města Pec pod Sněžkou v roce 2017 .
ProPagace a marketirrg města Pece pod Sněžkou je úrčelem,na který je dotace určena, rok
2017
v nÍŽ má být stanovenélro Účelu dosažeIto. Dotace bude poLržita na částečnékrytí nákladů

je dobou,

na přípravu,
výrobu a tisk ProPagačrlícha uponlínkovýclr rnateriálů, na zhotovení a provoz nóvýclr webových
siránek
PoskYtovatele, vYdávárrí tiŠtěnéhozpravodaje poskytovatele a na propagaci (forma billboardů a presstripů)

města Pec pod Sněžkou.

Poskytovate| j e členern př,íj emce.

il.

Výše dotace a thů§
PoskYtovatel poskytrre příjemci neinvestiční dotaci ve výši 400.000,-- Kč, slovy: čtyřistatisíckorun
českých.
PoskYtovatel dotaci Poskytne bezhotovostním převodem na účetpříjemce uveclený v záhlavítétosrnlorrvy
a
to najednou (ednorázovou platbou) ve lhťrtě do 30 dnů od podpisrr této srnlouvy,

1,
2.

J.
4.
5.

III.
Podmínky použitídotace a povinnosti příjemce
Přijemce se zavantje dotaci použítvýhradně pro ťrčel,pro který rnŮ Uyl, dotace poskytnuta a který je

specifikován v čl. I. této smlouvy.

Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace na jiné osoby, pokud se nejedná o přímou
úhradu související s činnosti uvedenou v čl. I. této smlouvý.
Příjemce odpovídá až do finančníhovypořádání dotace za jeji účelnéa hospodárn é použití.
Příjemce dotace zajisti ve svém účetnictvív souladu s obecně závaznýmipiávními pr"apiry, zejména se
zákonem ě. 56311991 Sb. o účetnictvív platném znění, řádné sledov áni a ičtovánípiostředků dótace.
Příjemce je oprávněn prostředky zposkytnuté dotaci využit d,o 31.12.2017. prostiedky dotace dle této
smlouvy nelze převádět do jiného roku.

je

6,

Příjemce dotace

7.

tojak do doby finančníhovypořádání dotace, tak i při kontróle následné.
Přil'emce se zavazuje předloŽit poskytovateli nejpozději.,do 31.1.2018 finančnívypořádání dotace a ve
stejné lhŮtě vrátit na ÚČet posky,tovatele uvedený v záh[aví,,t:éto smlouvy případnénevyčerpané dotační

Povinen umožnit pracovníkůmposkytovatele provedení kontroly čerpáni
PoskYtnu!ých ProstředkŮ a poskytnout jim k tomu veškerépotřebné doklady, informace a součinnost a

prostředky.

t)

8.

Finančnívypořádání dotace bude obsahovatzejména:
a) Kopie faktur, na jejichž zák|adé byly touto smlouvou poskytnuté dotačníprostředky převedeny
třetím osobám,

b) kopie výpisů běžného úětu příjemce prokazující úhrady qýše uvedených faktur nebo

c)

9.

výdaj ových pokladních dokladů,

kopie

kopie dokladů o zaúčtováníprostředků dotace do výnosů/příjmůa nákladrVvýdajů příjemce či
dokladů o evidenci prosředků dotace v příjmech a v,ýdajích příjemce (např. qýpis zhlavní knihy,

peněžního deníku, daňové evidence).
Poskytovatel můžepožadovat doloženídalšíchdokladů prokazujícípoužitíprostředků dotace.
Příjemce je povinen poskytovatele průběžně informovat o všech zménách, které by mohly při vymáhání
neoprávněně zadržených nebo nesprávně použi!ých prostředků zhoršit jeho postavení věřitele nebo
dobytnost jeho pohledávky.

10.

této smlouvy nebo bude-li při provedené kontrole
zjištěno, že dotace není čerpána v souladu s úěelem, nanéjžbyla poskytnuta, je poskytovatel oprávněn

Nedodrží-li příjemce povinnosti plynoucí mu

z

od této smlouvy odstoupit písemným oznámením zaslaným příjemci.
1l. V případě přeměny právní formy příjemce píecházi 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 z ní plynoucích informovat. V případě zrušenípříjemce jako
právnické osoby s likvidací je povinností příjemce vrátit nevyčerpanou část dotace na účet
poskytovatele uvedený v záh|avi této smlouvy a to do 14 dnů od vstupu do likvidace. Ve stejné lhůtě je
příjemce vstoupivšído likvidace předloží poslcytovateli finančnívypořádání dotace dle ěl. ilI., bodu 6,
této
12.

smlouvy.

Všechny prvotní účetnídoklady příjemce musí b;it řádně a viditelně označeny slovy ,,Hrazeno z dotace
Města Pece pod Sněžkou" s uvedením číslatéto smlouvy. Totéžje příjemce povinen uvádět při
kontaktu s médii, na svých weboqých stránkách a při propagaci sqých aktivit a činnosti uvedené v ěl. I.
této smlouly.

Iv.

Sankčnípodmínky
V případě porušení podnrírrek použitídotace a povinností příjemce dle této smlouvy bude poskytovatel
postttpovat dle § 22 zákona ě.25012000 Sb. o rozpočtovýcli pravidlech úrzemních rozpočtův platném zněni a
následně dle zákona č.28012009 Sb. daňový řád v platném znění.

v.

Sclrvalovací doIožka poskytovatele
Poskytovatel proh|ašLrje, že poskytnutí dotace dle této smlouvy a uzavření této smlouvy bylo schváleno
Zastupitelstvem Města Pece pod SněžkoLr na.|elio 14. zasedání konaném dne 1 .2"2017 pod bodem usnesení č.
21.

vI.

l.
2.
3.
4.
5.

závěrečná 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 náměstí 1245,500 03 Hradec Králové,
Jakékoliv zmény 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 obdržíjedno.
Tato smlouva nabyvá platnosti a úěinnosti dnem jejího podpisu.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přeěetly a že ji uzavirají dle své pravé
a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nétpadně nevýhodných podmínek. Na
základě bezvýhradného souhlasu s obsahem této smlouvy připojují smluvní strany své podpisy a otisky
razitka,

V Peci pod Sněžkou dne

1.

bíezna20I].

,§

+

poskytovatel

PĚrirUrcpe c pod Sriežkotr 230

lčOi 22672494

§/

