vEŘEJNopRÁVNí svrr-,,ouvA o posKyrxurí DoTACE z
nozPoČru vrĚsTA pnc poD sxnžxou l{A RoK 2018 č.2l201,8/vps
irzal'řená dle odst. 5, § l0a zákona č. 250l2OO0 Sb. o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů
v platném znění a
dle § l 59 a násl. zákon a č. 50012004 Sb., správní řád v platnérn zněni

Město Pec pod Sněžkou,IČ:00278lBi
Pec pocl Sněžkou 230,542 21 Pec pod Sněžkou
bankovní spojení: I07 -21061 50247 l01 00
zastoupené starostou Alanem Torrráškem
dá|ejen poskytovate|
a

TJ Slovan Pec pod Sněžkou, z.s., IČ: 00653896
Pec pod Sněžkou 230,5422I Pec pod Sněžkou

bankovr, í spojení: 127 39431] 10300
zastoupený předsedou Vratislavern Říhou
dále jen příjemce, společně s poskytovatelem dále jen smluvní strany

vzavírali nížeuveclené drre tuto slnlouvu:
I.

Předmět smlouvy
Přednrětenr smlouvY je Poskytnutí individuelní dotace zrozpočttt poskytovatele rra a) pořádání
lyžařských
závodťr V roce 201B, b) ČinIlost příjemce v roce 201B, ke které byi příjernce zaloien,
tj. kórganizaci
sPofiovltí Činnosti rnládeŽe a jejívýchově a c) nákLrp celosezónních ly,žařských jízcienek na lyŽařskořsezótlu
201Bl2019 do areálu Skiresort Černá hora - Pec pro záyodící člelly příjem"., kt.ri Iněli k 1.2.2018
trvalý
PobYt v Peci Pod SněŽkou, na základě jeho poclané žádosti, konkrétně na a) výclaje na časomíru, nanf
odrněnY brigádníkťrm a dalšívýdaje spojer,é s pořádárrím závodi, na b) výdajó na odměny trenérťtm,
""n,
ná letní
sPottovní soustředění (ubytovárrí, strava, doprava aj.), ťrhraclr-r tzv. kódových čísel
Ó; nakup
§sr u nu _-pec
celosezónních lYŽařských jízdenek na lyžařskou sezónu 201}l20lg clo areálu Skiresofi černá
hora
prb
závodící Člerry příjemce, kteří rněli k 1.2.2018 trvalý pobyt v peci pod Sněžkou, a rra další(neinvestijní.1
výdaje spojerré s činnostípř(jemce.
Pořádání lYŽařských závodŮ, organizovaná spottovrrí čilrnost a výclrova a nákup celosezónníclr
lyžar,skýclr
je ÚČelem, na který je dotace určena, rok 201 B je dobou, v l"lížntá být stanoveného
účelr_rdosaženo.

j Ízdenek

II.
Výše dotace a lhůty
PoskYtovatel poskytne příjernci r-reinvestičnídotaci ve výši 250.000.-- Kč, slovy: dvěstěpadesáttisíc
korun
Českých. Celá tato Částka je určená (bez bližšíspecifikace) na výdaje uvedené v e i. t Této
irnIouvy pod bocly
a), b) a c). PoskYtovatel dotaci poskytne bezhotovostnírn převoclem na účetpříjenlce
uvederrý v žaiu,vi teto
smlouvY a to najednou fiedrrorázovoLr platbou) ve lhritě do 30 dnťr ocl podpisLité"to smloLrvy.

l

.

2,
3.
4.
5.
6,
7.
.

IIl.
Podmínky použitídotace a povinnosti příjemce

Příjemce se zavazuie dotaci poLržít výhradně pro ťrčel,pro který n,,u bulo dotace poskytnuta
a který je
specifikováIl v čl. l. této smlouvy.
PřÍ|emce není oPrávněn Převádět prostřeclky clotace na jiné osoby, pokud
se nejeclrrá o přímou
úhradu sor"rvisející s činnostíuvedenou v čl. I. této srnlouvy.
Příjernce odpovídá aŽ clo finančníhovypořádání dotace za jeji účelnéa lrospodárn
é použití.
Příjemce dotace za.iistí ve svém účetnictvív souladu s obeóně závaznýmiprávními předpisy,
zejrnéna se
zákonenl Č.563l199l Sb. o účetnictvív platlrérn znění, řádrré sledování a Ůčtování prostředků
dótace.
Příjemce je oprávněn prostředky z poskytnuté dotaci využítclo 31.12.20|8. prostiedky
dotace dle této
srnlouvy nelze převádět do.iiného rokLr.

PřÍ|emce dotace

je

Povinert utnožnit pracovníkťrm poskytovatele provedení kontroly čerpárrí

PoskYtnr"rýclr ProstředkŮ a Poskytnout jinl ktomu veškerépotřebné doklady, informace a součinnost a
to jak do doby finančníhovypořádání dotace, tak i při korrtróle násleclné.
PříjeInce se zavazuje pr'edloŽit poskytovateli ne.ipozději do 31.1.2019 finančnívypořádání
dotace a ve
stejné lhťrtě vrátit lta ÚrČet poskytovatele uvedený v zálllaví této snrlouvy přípaclné
nevyčerpané dotační
prostředky.

B.

Finančnívypořádálrí dotace bude obsahovat zejrnéna:
Kopie faktur, na jejichž základě byly tor-rto smlouvoLt poskytnuté dotačrríprostředky převedeny

a)

třetím osobám,

b) kopie r,}pisů běžného účtupříiernce prokazující úhrady výše uvedeni,ch faktur

c)

rrebo kopie

výdaj ových pokladních dokladů,

kopie dokladťr o zaúčtovár-ríprostředků dotace do výnosťr/příjrnůa nákladů/výdajů příjemce či
dokladů o evider-rci prostředků dotace v příjmech a výdajích příjemce (např. výpis zh|avní knihy,

perrěžnílrodeníku, dariové evidence).
Poskytovatel rrrůžepožadovat doloženídalšíchdokladů prokazLrjící poLržití prostředků dotace.
9. Příjemce je povinen poskytovatele prťrběžně informovat o všech ztněnách, které by rnohly při vyrnáhání
rreoprávněrrě zadržených nebo nesprávně poLržitýcl-r prostředků zhoršit .jeho postavení věřitele nebo
dobytnost jeho pohledávky,
10. Nedodrží-lipříjemce povinnosti plynoucí mu ztéto smlouvy rrebo bude-li při provedené korrtrole
zjištěno, že dotace není čerpátra v souladu s útčelem,nanéjžbyla poskytnuta, je poskytovatel oprávněn
od této smlouvy odstoupit písernnýrn oznámením zaslaným příjemci.
1 l. V případě přerněny právní fortny příjernce přechází podmínky, práva a povinnosti stanovené touto
smlouvou na jel-ro r-rástupce. V takovén' případě je příjemce svého nástupce povinen prokazatelrrě o
obsahu této smlouvy a povitlnostecll z r-rí plyrror-rcích infornlovat. V případě zrušení příjernce jako

právnické osoby s likvidací je povitlností příjemce vrátit nevyčerpanou část dotace na účet
poskytovatele uvederrý v záhlaví této smlouvy ato do 14 dnů od vstuptt do likvidace. Ve stejné lhůtě je
příjemce vstoupivší do likvidace předloží poskytovateli finančnívypořádání dotace dle čl. III., bodu 6.

této smlor-rvy.

12. Všeclrrry prvotní účetnídokIady příjenrce rnusí být řádně a viditelně oztračeny slovy ,,Hrazeno z dotace
Města Pece pod Sněžkou" s uvedetrírn číslatéto smlouvy. Totéžje příjemce povinen uvádět při
kontaktr"r s rlédii, na svýcl-r lvebových stránkáclr a při propagaci svých aktivit a činnosti uvedetré v čl. l.
této smlouvy.

Iv.

Sankčnípodmínky
poLržití
porr_ršení
podrnínek
dotace
a povinností příjemce dle této smlouvy bude poskytovatel
V případě
posttlpovat dle § 22 zákona č.25012000 Sb. o rozpočtovýclr pravidlech ťrzemníchrozpočtův platném znění a
následně dle zál<orla č. 280/2009 Sb. daňový řád v platnénl znění,

v.

Schvalovací doložka poskytovatele
Poskytovatel prolrlašuje, že poskytnutí dotace dle této smlouvy a uzavření této smlouvy bylo sclrváleno
Zastupitelstvern MěstaPece pod Sněžkou na jeho 24.zasedání konaném dne 14.3,201B pod bodem usnesení
č. l0.

vI.

l.
2.
3.
4.
5.

závérečná ustanovení
SmlLrvní strany berou tla sebe práva a povirlnosti plyrroLrcí z obsahu této snrlouvy. Spory z právnícl-t
ponlěrťr d|e této smlouvy rozlrodrrje v režirnu správrrího řádu v přenesené působnosti Ifuajský úřad
Královéhradeckélro kraje, Pivovarské rráměstí 1245,500 03 Hradec Králové.
Jakékoliv změny či úpravy této srnlouvy lze provést pouze forltlot-t písemrréIro dodatkr-r podepsaného
oběltta stnlttr ltílni strattatni.
Tato srnlouva se vyhotovLrje ve dvou vyhotoveních, každá ze sIrrluvtlíclr stratr obdržíjedno.
Tato slnlollva nabývá platnosti a účinnostidnern jejího podpisu,
Srnluvní strany prohlašují, že situto srnlouvLt před je.jírn podpisern přečetly aže ji uzavírají dle své pravé
a svobodné vůle, vážně, určitě a srozunritelně, nikoliv v tísr-ri a za nápadně rrevýliodnýclr podmínek. Na
základě bezvýlrradného soulrlasu s obsahem této snrlouvy připojLrjí smluvní strany své podpisy a otisky
razítka.
pod SněžkoLr dne 19. březnaZ018.

poskytovatel
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