vEŘEJNopRÁvNí snnr-,ouvA o posKyrNurí DoTACE z
nozPočru vrĚsTA pEC poD sxnžrou NA RoK 2018 č.3/2018^/pS

I
l

uzavřená dle odst. 5, § 10a zákona č.25012000 Sb. o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtův platném
znění a
dle § l 59 a násl, zákona č. 50012004 Sb., správní řád v platném znění

Město Pec pod Sněžkou, IČ: 002781Bl

Pec pod Sněžkor_r 230,5422l Pec pod Sněžkou
bankovní spo.jení: 107 -21061 50241 10100
zastoupené starostou Alanenr Tomáškem

dálejen poskytovatel
a

RNDr. Pavel Klimeš, IČ:l05l9688
Ternný Dťrl 46, 542 26 Horní Maršov

bankovní spoj errí: 27 245 63 43 l 03 00
dále jen příjemce, společrrě s poskytovatelern dále jen smluvní strany
tlzavírajínížeuvedené dne tuto smlouvtt:
I.

Předmět smlouvy
Přednrětern snrlouvY je poskytnr-rtí individuelní dotace zrozpočtu poskytovatele na vydání 50. (léto
201B) a
5 1 . (zirna 20 l 9) číslasezónních novin Veselý výlet na základé jeho podané žádosti.
VYdání 50. a 51. sezónních novin Veselý výlet je útčelem, na který je dotace určena, rok 2018 je dobou, v rríž
ná být stanoveného ťrČeludosaŽeno, Dotace bude použita na vydání 50. a 5l. sezónních novin Veselý výlet,
jichŽ je Přrjemce vYdavatelern, konkrétrrě na lronoráře autorů textti, náklady na DTp,
na překlady tóxtú do
cizojazyčných verzí a rra tisk novin.
II.
Výše dotace a lhů§
PoskYtovatel Poskytne příjemci neinvestiční dotaci ve výši 70.000,-- Kč, slovy: sedrnclesáttisíc
korun
Českých. PoskYtovatel dotaci poskytne bezhotovostnínr převodem tla ťtčetpříjerncá uvedený v
záhlaví této
stnloltvY a to ve dvoLr platbáclr, kdy první platba ve výši 35.000,-- Kč bucle ul-trazena do 30inťr
od podpisLr
této srnlouvy, druhá platba ve výši 3 5.000,-- I(č bude uhrazena do 1 5. i 0.20l B.
III.

l

.

2.
3.
4.
5.
6.
].
8.

Podmín§ použitídotace

a povinnosti příjemce

Příjenrce se zavazuje dotaci poLržítvýhraclně pro ťrčel,pro který mu byla dotace poskytnuta a který je

specifikovárr v čl. I. této srnlouvy.

Příjernce rrení oprávtrěn převádět prostředky dotace na jiné osoby, pokud se nejedná přírnou
o
úhradLr souvise.jící s činnostíuvedenou v čl. I. této smlouvy.
Příjernce odpovídá aŽ do finančníhovypořádárrí dotace za jeji účelnéa hospodárné použití.
Příjemce dotace zajistí ve svém účetnictvív souladu s obecně závantými právrrími předpisy,
zejména se
zákonem Ó. 563l199l Sb. o ťrčetnictvív platném n,télti, řádné sledování a Ůčtování prostřecl'ků
dótace.
Příjernce je oprávněn prostředky zposkytnuté clotaci vyttžíído 31.12.2018. prostředky
dotace dle této
slnlouvy nelze převádět do jinélro roku.
Příjerrrce dotace je Povinen urnožttit pracovníkůmposkytovatele provedení kontroly čerpárrí
PoskYtnutých Prostředkťr a poskytnolrt jirn ktomu veškerépotřebné doklady, iIlformace a součirrnost a
to jak do doby finančníhovl,pořádání dotace, tak i při kontrole rrásledné.
Příjemce se zavazuje př,edložit poskytovateli nejpozději clo 31.1.20lg finančnívypořádání dotace
a ve
stejné lhťrtě r'rátit na ÚČet poskytovatele uveclerrý v zá|iaví této smlouvy případllé nevyčerpané
dotační
prostředky.

F-inanční vypořádání dotace bude obsahovat zejména:

a) KoPie

faktur, na jejichŽ základě byly toLrto strrlouvott poskytnLrté dotačníprostředky převedeny

třetínr osobánr.

b) koPie výPisLi běŽného ťrčtupr'íjenrce prokazLrjícíúhrady výše Lrvederrých faktur
výdajových pokladníclr dokIadťr,

rrebo kopie

c)

9,

kopie dokladťr o zaúčtováníprostředkťr dotace do výrrosů/příjmůa nákladŮivýdajŮ Příjemce Či
knihy,
dokladťr o evidenci prostředkťi dotace vpříjmech a výdajíclr příjemce (např. výpis zhlavní

perrěžnílio deníku, darlové evidence).
poskytovatel můžepožadovat doložerrí dalšíchdok|adů prokazující pouŽití Prostředkťr dotace.
příjeince je povinen poskytovatele průběžně informovat o všech změnáclr, které by rnohly při vYrnáhání

nebo
n"áp.aun-en8 zadržeÁých'rrebo neiprávně použitých prostředků zhoršit jeho postavení věřitele
dobytnost j eho pohledávky.
l0. Nedodrzl-ii příjern"" poui,-,,-,osti plyrroucí mtt ztéto st-nlouvy nebo bLrde-li Při Provederré kontrole
je poskYtovatel oPrávněrr
zjištěno, že dotace není čerpárra v souladu s účelenr,na rrějž byla poskytnltta,
příjernci.
zaslaným
ocl této smlouvy odstoupit písemným oznámením
touto
11. V případě přeměny p.auni formy příjemce přeclrází podrnínky, práva a povinnosti stanovené
o
prokazatelně
povirren
smlouvou na .|eho rrhstupce. V takovérn případě je příjemce svého nástlrpce
jako
obsalru této snrlor:vy a poyinnostech z ní plynor,rcích infornlovat. V případě zruŠeníPříjemce

právnické osoby s likvidací je povirrrrostí příjemce vrátit nevyčerparrou Část dotace na ÚČet
je
poskytovatele Lrvederrý v záh|aiítéio srnlouvy ato do l4 dnů od vstupu do likvidace. Ve stejné lhŮtě
pri;"-"" vstoLrpivší do likuidace předloží poskytovateli finarrČrrívypořádání dotace dle Čl. IIl., bodu 6.
této srnlouvy.

z dotace
12. Všechny prvotní úlčetnídoklady příjernce musí být řádně a viditelně oznaČeny slovy ,,Hrazeno
Města pece pod Sněžkou" s rtveclením číslatéto smlouvy. Totéžje příjernce povinen rrvádět Při
v Čl. I.
kontaktu s nrédii, na svých webových stránkách a při propagaci svých aktivit a Čirrnosti uvedené
této smlouvy.

Iv.

Sankčnípodmínky
a povinností příjerrrce dle této stnlouvy bude poskYtovatel
použití
dotace
V případě porušení podrnínek
znění a
v
postLrpovat'dle § 22 ,ákonuč.25012000 Sb. o rozpočtovýclr pravidlech Ítzemních rozPoČtŮ Platrrérn
zrrění,
následně dle zákona č.28012009 Sb. daňový řád v platném

v.

Schvalovací doložka poskytovatele
poskytovatel prolrlašuje, že poskytnutí dotace dle této smlouvy a uzavření této smlotlvY bYlo schváleno
bodem usnesení
ZastLipitelstvein Města pece [od Šněžkounajeho 24.zasedání konaném dne l4,3.2018 Pod
c. l.

VI.
závěrečná ustanovení
l. Srnluvní strany berou tla sebe práva a povinnosti plynoucí zobsalru této smlouvY. SPorY zPrávních
Krajský Úřad
poměrťr clle této srnlouvy rozlroduje v iežirnu správního řáclr-r v přenesené PŮsobnosti
Králové,
Hradec
03
1245,500
královéhradeckého kraje, Pivovarské nánrěsíí
2. Jakékoliv změny či úpravy této smlouvy lze provést pouze fonnou písernnéhododatkr-r PodePsaného -oběttta smlttvtlíttti slrattatni.

3. Tato smlouva se vyhotovlrje ve clvor_r vyhotoveních, každá ze srlllr.tvtlíclr strarl obdrŽÍjedno.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a írčirrnostidnem jejího podpisu,
jíuzavírajídle své Pravé
5. Smluvní strany prolrlašuji, že sitLrto smlouvu před jejírn podpisenr přečetly aŽe
podmírrek. Na
nevýhodrrýclr
za
nápadně
a
a svobodné vůló, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísr-ri
a otiskY
základě bezvýhradného souhlasu s obsahem této smlouvy připojLrjí smluvní strany své PodPisY
razítka.

V Peci pod Sněžkou dne l9. bŤezna20|8.
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2018

RNDr. Pavel Klimeš

Temný Důl 46,542 26 Horní Maršov
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