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vEŘEJNopRÁvNí smrouvA o posKyrxurí DoTAcE z
nozPoČru iuĚsTA pEC poD sxEžxou NA RoK 2018 č.1l2018/vps

í
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ť

uzavřená dle odst. 5, § l0a zákona č.25012000 Sb, o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtův platnérn
znění a
dle §159 anásl. zákonač.50012004 Sb., správní ř.ád v platném zněni

Město Pec potl Sněžkou, IČ: 00278 lB l
Pec pod SrrěžkoLr 230,542 2l Pec pod Sněžkou
bankovní spojení: 101 -21061 50241 l0 1 00
zastoupené starostott Alanenr Tomáškerrr
dálejen poskytovatel
a

Regata Čechy, a.s, IČ:26154200

Cílova 30419, i62 00 Praha 6 - Veleslavín
společnost zapsaná Lr Městskélro soudu v Praze pod sp. zll. B 6316
bankovní spojení: 1 6] 13 5681 l 0300
zastouPená na základě plné moci Ing. I(arlem Radou, ředitelern hotelu Horizont
dále jen příjemce, společně s poskytovatelem dále jen smluvní strany
rtzavírají nížeuvedené dne

tr_rto

smlouvu:
I.

Předmět smlouvy
Předrnětem smlouvY je Poskytnutí individuelní dotace z rozpočtu poskytovatele na činnost příjemce
v roce
2018 na základě jeho Podané žáclosti, konkrétně na uspořádání akce,,Ples města pec pod stieipou a hotelu
Horizont - 23. roČník"dne24.3.2018, která se bude konat v Peci pod Srrěžkor,r v hoteítr Horizont, čp. l41
a
na usPot'ádání al<ce ,.MikLrlášská zábava 20lB". dne 5.12.2018, která se br,rde konat v peci pod SněžkoLr
v hotelu Horizont, ČP. 14l. Uspořádárrí výše uvedenr"cll akcí je ťtčelenl,na který je clotace
určena, cloba
konání výŠeuvederlýclr akcí je dobou, v nížrná být stanoverrého účelr_rdosaženo. Dotace bude použita
na
ČásteČnékrYtí náklaclŮ na organizact akcí (propagace, zajištěníprograrnll
moderátor, lrudba, účinkqjící
atP.). PodmínkoLr Čerpánídotace na ples je uspořádání rautu
- občerstvení v ceně vstupného _ pro ;óno
účastrríky.

il.

Výše dotace a lhů§
PoskYtovatel PoskYtne příjemci neinvestičr-rí dotaci ve výši l50,000,-- Kč, slovy:jednostopaclesáttisíckorurt
Českých. PoskYtovatel dotaci poskytne bezhotovostním převodel,n lla účetpříjenrce uvedený v
záhlaví této
smlouvY a to najeclnou fiednorázovou platbou) ve lhťrtě do 15 dnťr od podpisu těto sm|ouvy.
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3.
4.
5,
6.
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Podmínky použitídotace a povinnosti příjemce
Příjemce se zavazu.je dotaci použítvýhra<lně pro ťrčel,pro který rnu byla dotace poskytnuta
a ktery je
specifikovárl v čl. L této smlouvy,
Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace na jiné osoby, pokud se nejedná o přírrrou
úhradu související s akcí uvedenou v čl. I. této smlouvy.
Příjenrce odpovídá až do firrančního vypořádání dotace zalejí úrčelrréa hospodárné použití.
Příjernce dotace zajistí ve svém ÚrČetnictví v souladu s obecně závaznýni právními předpisy,
zejména se
zákonern Č.563l199l Sb. o účetnictvív platném znění, řádrré slerlování a Ůčtování prostředků
dótace.
Příjemce je oPrávněn prostředky z poskytnLrté dotaci využítdo l5.12.20l8. prostryedky dotace
clle této
smlouvy nelze převádět do jiného rokLr,
Příjernce dotace je Povinen urnožnit pracovníkťtm poskytovatele proveclení korrtroly čerpání
PoskYtnutých ProstředkŮ a poskytnor,rt jim ktomu veškerépotřebné doklady, infonnace a součinnost a
tojak do doby finančníhovypořádání dotace, tak i při kontrole následné.
Pt'Íjemce se zavazuje předloŽit poskytovateli nejpozději do 20.12.2018 finančnívypořádání
dotace a ve

stejné lliŮtě vrátit rra ÚČet poskytovatele uvederrý

prostřeclky.

9

Finančnívypořádání dotace

v záh|aví této stttlouvy případrré nevyčerpané dotační

bLrde obsalrovat zejnréna:

a)

KoPie faktur, na jejichŽ základě byly touto

třetím osobám,

stnIoLtvot-t poskrtrtLrté

dotačníprostředky převedeny

b) koPie výPisŮ běŽnélio ÚrČtu příjenlce prokazující úhradr r.ý,še r.rvedených

faktLrr nebo kopie
výdajových pokladních dokladťr.
c) kopie dokladťr o zaúrčtováníprostředků clotace do výtlosů/pr'íjmůa nákladťr/výdajů příjemce
či
dokladů o evidenci prostřeclkťr dotace v příjmech a výdajích příjemce
(např. výpis z hlavní knilry,
peněžního deníku, daňové evidence).
PoskYtovatel nlťrŽe PoŽadovat cloloŽenídalšíchdokladů prokazLrjícíporržití
prostředkťr dotace.
Příjemce.je Povinen PoskYtovatele prŮběžně inforrrrovaio všecll
změnách, které by rnohly při vymáhání
neoPrávněně zadrŽenýcl'l tlebo tlesprávně poLržitých prostředků
zhoršit jeho pÁtaveni věiitele Ilebo

9.

dobytnost.jeho poh ledávky.

10.

11.

NedodrŽÍ-li Příjernce Povinrrosti plynoucí mu ztéto smlouvy
nebo bude-li při provedené kontrole
z-jiŠtěno,Že dotace není ČerPárra v souladu s účeIem, na
nějž býla poskytnuta, je poskytovatel oprávněn
od této srnlouvy odstoupit písernným oznámením zaslaným příjernci.
V PříPadě PřerněnY Právní fornly příjemce př,ecl1ází
[oa,"i,rt y, práva a povinnosti stanovené touto
smlouvort na -ieho nástttPce..V takovéln případě.le pií.lemce
wého nástrtpce povinen prokazatelně o
obsalru této sn-rlouvY a Povitlnostech , ,-,i plynoi,cích" inforrnovat.
V případě zrušení pří|emce jako
Právrrické osobY s likviclací je povinnosti přijemce vrátit nevyčerpanou část dotace
na účet
poskytovatele uvederiý v záhlaví této smlouvy ato do
14 dnů od vstupu do likviclace. ve stejné lhůtě je
Příjemce vstouPivŠÍdo likviclace předloŽÍ poskytovateli finarrčnívypořádání dotace clle
čl, III.. bodu 6.
I- -'----"'
léto stttlottvy

12. VŠechnY Prvotní ÚČetní dokladY příiemce musí být řádně
a viditelně označeny slovy ,,Hrazeno z clotace
Města Pece Pod SněŽkou" s uvedenÍIn číslatéto snrlouvy. Totéžje
příjernce povitrerl uvádět při
kontaktLr s nédii, na svých r,vebových stránkách a pr'i propagái
svych aktivit a akce uvedené v čl. I. této
sl-tlIouvy.

Iv.
V

pr'ípaclě porušení podmínek poLržitío",":J:T:iil",,1TÍTřremce

dle této snlouvy bude poskytovatel
Postr-rPovatdle § 22 zákona Č,250l2000 Sb, orozpočtových piuuiat""n úzenrních rozpočtů
v platném zl.těttía
následně dle zákona č. 280/2009 Sb. daňový řácl v platnér,,-,
.nění.

v.

Schvalovací doložka poskytovatele
PoskYtovatel ProlrlaŠLrje, Že Poskytnutí dotace dle této smloŇy
a uzavření této smlouvy bylo schváleno
Zastupitelstvern Města Pece pod SněŽkou na jeho 24.zasedání
k'onanérn dne l4.3.20l8 pocl bodeni usneselrí
č. 12.
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Srnluvní stranY berou na sebe práva a povitlnosti plynoLrcí
zobsahu této smlouvy. Spory zprávních
dle
této
stnlouvY
PonlěrŮ
rozhodr-rje v reŽintu ,p.áuniho řádu v přenesené působnosti
Krajský ťrřad
Královéhracleckého kraje, Pivovarské náměstí 124š,500 03 Hradec
KráIové.
Jakékoliv zt'něIrY ČiÚrPravY této smlouvy lze provést pouze
Á.rou písemného dodatkLr podepsaného

oběrttn sltlltrr ttírrti strattatni-

'l'ato

strllouva se vYltotovLrje ve dvoLr vyhotoveních, kažclá ze snrluvIlích
stran obdržíjedno,

4. Tato srnlouva nabývá platnosti a ťrčinnosti dnern jejího
podpisu.
5, Srnluvní Strany prolrlaŠujÍ,Že sitLrto smlouvu přeďJ..1i,r-,

pádpir.* přečetly ažeji uzavírajídle své pravé
a svobodné vťrle, váŽně, urČitě a srozunritelně, nikóliv v'tísrii
a za nápadně nevýhodných podrnínek. Na
souhlasu s obsalrem této smlouvy připojují smluvní ,t.rry
sue poapisy a otisky

?*iť:bezvýlrradného

V Peci pod Sněžkou dne 19. března2}
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