VEREJNOPRAVNI SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACB Z
ROZPOČTU MĚSTA pEC poD SNEžKoU NA RoK 2018 č.4l20l8/vps
uzar řená dle odst. 5, §

0a zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravicllech územníchrozpočtův platném znění a
dle §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném zněni

1

}[ěsto Pec pod Sněžkou, IČ: 002781Bl
Pec pod Sněžkou 230,542 21 Pec pod Sněžkou
bankor,ttí spoiení: 10] -21061 50241 10100
zastoupené starostot-t Alanern Tomáškem
dálejen poskytovate|
a

Sdruženícestovního ruchu a propagace v Peci pod Sněžkou, o.s., IČ:22612494
Pec pod Srrěžkou 230,5422I Pec pod Sněžkou
barrkovní spojení: 2190204521 0300
zastoupený předsedou Mgr. Jiřírn Matějů
dále jen příjemce. společně s poskytovatelern dá|e jen smluvní strany
ttzavírají nížeuvedené dne tuto snllouvrt:
I.

Předmět smlouvy
Předrnětern smlouvY je Posl<ytnutí individuelní dotace zrozpočtu poskytovatele na činnost příjemce
v roce
2018 na základě jeho podané žádosti, konkrétně na čiI-tt,tost, ke které byl př(jemce úrčelov8žabžen,
tj. k
propagaci a lnarketingu města Pec pod Sněžkor,r v roce 20lB.
Propagace a tnarketing města Pece pod SněŽkouje účelern,na kterýje dotace určena, rok 2018je
dobou,
v níŽ má být stanovenélro Účelu dosaženo. Dotace bude použita na částečnékrytí nákladů
na přípravu,
výrobu a tisk ProPagaČnícha upomínkovýclr materiálů, na zhotovení a próvoz webových siránek
PoskYtovatele (:t-:-l1_1,Pp9,t}íXl§lť_Jlí,Qrr.ez), vydávání tištěrrého zpravoclaje poskytovatele a na propagaci (forma
billboardů a presstripů) města Pec pod Sněžkou.
Poskytovatel je člerrenl příjernce.

II.
Výše dotace a lhůty
Poskytovatel poskytne př,Íjernci neinvestiČnídotaci ve výši 400.000,-- Kč, slovy: čtyřistatisíckorun
českých.
PoskYtovatel clotaci poskytrre bezhotovostrrírn převodenr na účetpříjemce uvedený v zá11laví této
smlouvy a
to najednou (iednorázovou platbou) ve lhůtě do 30 dnťr od podpisu této srnloLrvy.
III.

l.

Podmínky použitídotace a povinnosti příjemce
Příjemce se zavazuje dotaci použítvýhradně pro ťlčel,pro který mu byla dotace poskytnuta
a který je

specifikovárr v čl. I. této smlouvy.

2.
a

J.
4.
5.
6.

1.

Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace na jiné osoby, pokud se nejedná o přímou
úhradu související s činnosti uvedenou v čl. I. této smlouvy.
Příjemce odPovidá aŽ do finančníhovypořádání dotace za její účelnéa hospodárné použití.
Příjemce dotace zqisti ve svém účetnictvív souladu s obecně závaznýmiprávními pr"dpi.y, zejména
se

zákonem Č.56311991 Sb. o úěetnictvív platnémznéni,řádné sledovaní a účtováníprostředků
dotace.
Příjemce je oprávněn prostředky z poskytnuté dotaci využítdo 3I.12.2018. prostiedky dotace dle této
smlouvy nelze převádět do jiného roku.

je Povinen umožnit pracovníkůmposkytovatele provedení kontroly čerpání
Př(jemce.
,dgtac9
..
no9lg'tlu{ch ProstředkŮ a poskytnout jim ktomu veškerépotřebné doklady, informace a součinnosta
tojak do doby finaňčníhovypořádání dotace, tak i při kontróle následné.
Příjemce se zavazlje předloŽit poskytovateli nejpozději do 31.I.20lg finančnívypořádání dotace
a ve
stejné lhŮtě vrátit na ÚČet poskytovatele uvedený v záhlavitéto smlouvy případná^nevyčerpané
dotační
proStředky.

8.

Finančnívypořádání dotace bude obsahovatzejména:
faktur, na jejichž základě byly touto smlouvou poslcytnuté dotačníprostředky převedeny

a) Kopie

ďetím osobám,

b)

úhrady ýše uvedených faktur nebo kopie

kopie ýpisů běžného účtupříjemce
výdaj oqých pokladních dokladů,

c)

\

kopie dokladů o zaúčtováníprostředků dotace do výnosů/příjmůa nákladrr/výdajů příjemce či
dokladů o evidenci prostředků dotace v příjmech a ýdajích příjemce (např. výpis zblavní knihy,

peněžního deníku, daňové evidence).
Poslqrtovatel můžepožadovat doloženídalšíchdokladů prokazující použitíprostředků dotace.
Příjemce je povinen poslgrtovatele průběžně informovat o všech zménách, které by mohly při vymáhání
neoprávněně zadržených nebo nesprávně použi!ých prostředků zhoršit jeho postavení věřitele nebo

9.

dobytnost j eho pohledávky.
l0. Nedodrží-li příjemce povinnosti plynoucí mu z této smlouvy nebo bude-li při provedené kontrole
zjištěno, že dotace není čerpána v souladu s účelem,na nějž byla poskytnuta, je poskytovatel oprávněn
od této smlouvy odstoupit písemným oznámením zaslaným příjemci.
1l. V případě přeměny právní formy příjemce přechézi podmínky, práva a povinnosti stanovené touto
smlouvou na jeho nástupce. V takovém případě je příjemce svého nástupce povinen prokazatelně o
obsahu této smlour,y a povinnostech zní plynoucích informovat. V případě zrušenípříjemce jako

právnické osoby s likvidací je povinností příjemce vrátit nevyčerpanou část dotace na účet
poskytovatele uvedený v záhlavítéto smlouvy ato do 14 dnů od vstupu do likvidace. Ve stejné lhůtě je
příjemce vstoupivší do likvidace předloží poskytovateli finančnívypořádání dotace dle čl. [I., bodu 6.
této smlouly.
Všechny prvotní účetnídoklady příjemce musí být řádně a viditelně označeny slovy ,,Hrazeno z dotace
Města Pece pod Sněžkou" s uvedením číslatéto smlouvy. Totéžje příjemce povinen uvádět při
kontakfu s médii, na sqých webových stránkách a při propagaci sqých aktivit a činnosti uvedené v čl. I.

12.

s

této smlour,y.

tV.
Sankčnípodmínky
V případě porušenípodnrírrek poLržitídotace a povinností př,íjemce dle této srnlouvy bude poskytovatel
postt-tpovat dle § 22 zákona č.25012000 Sb. o rozpočtových pravidlech úzetnníclr rozpočtťr v platném znění a
následně dle zákona č.28012009 Sb. daňový řád v platném znění.

v.

Schvalovací doložka poskytovatele
Poskytovatel prohlašLrje, že poskytnr,rti dotace dle této smlouvy a uzavření této srnlouvy bylo schválerro
ZastLrpitelstvem Města Pece pod Sněžkor"r na jeho 24.zasedání konanérn dne l4.3.20lB pod bodem ustlesení
č. B.

vI.

l.
2.
3.
4.
5.

\a,

závérečná ustanovení
Snlluvrrí strany berou na sebe práva a povitlnosti plynoucí z obsahu této snrlouvy. Spory z právníclr
poměrťt dle této smlouvy rozhodLrje v režimu správního řádu v přenesené působnosti Krajský úřad
Královélrradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové.
Jakékoliv změny či ťrpravy této srnlouvy lze provést pouze forrnou písernnélrododatku podepsanélro
oběma smluvními stranami.
Tato smloltva se vylrotovuje ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdržíjedno.
Tato smlottva nabývá platnosti a účinrrostidnem je.jího podpisu.
Smluvní strany prolrlašLrjí,že si tuto srlrloltvtt před.jejínr podpiseln přečetly aže ji uzavíraji dle své pravé
a svobodrré vŮle, vážně, irrčitě a srozunritelně, nikoliv v tísni a za rtápadrtě rrevýhodných podmínek. Na
základě bezvýhradnélro souhlasu s obsahem této smlouvy připojují smluvní strany své podpisy a otisky
razííka.
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pod Sněžkou dne 19, března 2018.
§družgní ceslnvního ruchu
acyu Peci pod Sněiltíu, o.s.
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