ď,ť

vEREJ|{opRAV|{í stut oUvA o posKyrxurí DoTACE z
nozpoČru ivrĚsTA pEC poD sxnŽxou 1\A RoK 2018 č.5/2018/vps
uzlirřetlá dle odst, 5. § 10a zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových praviclIech úrzerllIlícIl rozpočtův platrrén,r znc\ní a
clle r\l59 a násl. zákona č. 500i2004 Sb., správní řád v pIatnélll ztlětlí

}Iěsto Pec pocl Snčžliou,IČ: 0027818l

Pec pod SIlěžkor"r 230,542 2l Pec pod SněžkoLr
batlkovrlí spojení: | 01 -21 06] 50241 l 0 1 00
zasto
dá le

Lt

pe tté starostot_t

A lanerlt Tornášl<enr

jerr posltytovatel

a

Z&S Apache 'feanr, z.s., IČ: 266l

l

848

spolck zirpsattÝ ve spoIl<or,érn lc.jstříltLr Městsliélro sclucltt v Praze pod sp. zll.
Třebízsl<óIro 358. 280 02 l(olírr 4

L

l3250

bankovrrí spojerrí: l 6823 l 363/0600
zastoLtpctlÝ předsedoLr Mgr. Janern Slavíčkenl
dále jen př,íjenrce, společně s poskytol,atelerll dále.jetr snrluvní strirtty

uzavírajíllížeuvederlé dne tuto sIllloLtl,Lt:
I.

I'řeclnrět smlouvy
Př'ecltnětetn srnlouvy.je poskytnLltí irrdividLrelrrí dotace z rozpočtLt posl<y,tovatcle na čitlrlost příjerllce v foce
20l8lla záItladě jeho podané žádosti, kolrl<rétně na Lrspořáclátlí akce ".L]lKE VÍKEND NlT'l] 20l8". l<tcrá se
v Pcci pod SrrčžltottbLrcle koItat ve clnech 20.-22,,].20lB. Uspořricl1Ilí l,ýše Ltl,ec]ctlé akce.jc ťlčeIeIll.tla literr],
.jc clotace uI,čcIle, doba Iiclrlállí v,ýše LtveclcIré akce.jc clobott, l, rlížtttlt lrýt starlorcrrólro ťrčcltrclosažctltl.
DOtilCc bLrclc 1ltlLržita rla částečtlcrlirvtí rlál,]aclťr lla trrgaItizačrlč-techrlicliézabc:zllečettí itlrce (1lrollagacc.

tI.

Výšc dtrtacc t

|ltrit1,,

Posl<vtovatel poskvtne příienrci rteirlvestičttíclotaci vc výši l00.000.-- Kč. slovv:.jeclllostotisíckot,tttl česlii,clr.
Poskvtovatel dotaci poskytne bezhotovostrlírn př,evocletll na ťtčctpříjence trveclcrlý r, záhlttr,,í této stttloLtvt.a
to ltajeclnou (ednorázovoLr platboLr) l,c llrťrtě do 30 dllťr ocl poclpisrr této sttllortvr,,
I I

l.
2.
3.
4.
5.

I.

Podntíltky použitídotace

tr 1lovillItosti 1lř,íjenrcc
Příjerncc se zavazLtje clotaci polržítvÝhladrrě pro úrčel,pro l,terÝ tllLr b1,1a clotacc 1ltlsii.t,ttlLtta lt ktcri,.je
spccil'ikovárl v čl. I. tétr:l snlloLtvv.
Příjerlce netlí oprár,tlěn převzidčt prostřcdlty clotace na.jiné osoL]\/. pol<trcl se rlc, jeclrrli o přírloLr
úhradLr soLrvisející s al<cí ttvecletlotl v čl. L této stnloLtvr,.
Příjemce odpor'íclir až do 1rrrarlčrlíhov5,1lořlldálií clotace za .ie.jí ťrčclIlét_i hos1.1ocliit,rló potržirí.
Příjcrllce dotace za.j istí \,t: s\'élll ťlčctrlictl,ír, soulacltt s obecllě zát,azIlÝtlli 1lrár,tlíItti přeclllisr,. zc_jrllétla se
ziikorterll č. 563/l99 l Sb. o ťrčetlrictví1r plattléIll zrlěIlí. řáclIré slcclovatlía ťtčto1,1iilí1ll.rlstřcclli.ťrdiltacc.
I)říjcrrlce.je oprávrlěrl prostřetlli\ z poskytttttté clotaci r,_r,Ltžít tlo l5.8.20lt]. plostřetikv clotacc. tllc této

srllloLtvy rrelzc

1lř,evlrclč.t do_i

irréllo loliLt.

6. Příjerllce dotacc _ic'povitlett tttlložttit;lracovttíltůtll poslir,tovatele
7.
8,

pt,ovcclettí liotltroly,,čerpliirí

PoskvtnLrtých Prostřeclkťr a poskl'ttlot-rt.j irll lt totlttt vešl<et,é potřeblré clol<laclr,. itlíilrIllace it sottčirlIlost a
to.|ak do doby filrančníhovypořáclání dotace. tak i pr'i liotltt,clle lrítslcclrlé.
Příjenrce Se Za\/aztÚe předložit poskytovateli ne_|pozdčji clo l5.9.20l8 í'irrarlčrlír,r,pořltclítrlí clotacc a ve
stc.jné lhťrtě vrátit rla účetposl<r,tovateIe Ltvecletlý r, ztihlaví této sttllotrr,,v přípaclIló tler,t,čcrllatlcl clotačrlí
prOStředl(y.

Finrrrrčrlívypořádárlí dotace bttcle obsaliovat zejnlétta:
a) I(oPie fal<tLtr, rla _|ejichž zál<ladě b1,1y toLrto stltlottr,,ort posltytnLrté cJotačrríl)loslřccll(y 1lřcreiietlv
tř,etítll osobárli.
b) lioPic výPisťr běžIléhoťrčtLrpříjenlce proliaztrj ícíťrllracli,, výše ul,ecletlýcil íhli.tirr llcbtl l<o1lie
vÝdaj ových poklad rl ích clol< lacl ťr.

c) liopie

dokladťr o zaťrčtováníprostřecikťr dotace cJo vÝtlosů/příjrnůa rllrklaclů/l,.clajůpříjernce či
dokladŮ o evidetlci prostředl<ů dotace v příjrnech a výclrrjícll příjence (llallř. r,í,llis z lllar,,rlí l<rlih1,.
peněžního deníku, daňové eviclerlce).
Pclslil'tovatel rr.riže požadovat doloženíclalšíchdoklaclů plol<azLrjící poLržitíprostřecll<ťr clolace.
Př'Íjence_ie povineIl poskytovatele prťlběžně inl'ortllovat o všech ztllěIlách, literé b1, Illoh|1,,při r.1,1lrlrIl11rrí
neoPrávttěItě zadrŽených tlebo tlesprtivně poLržitých prostřccll<ťr zlloršit
.jcho postayetlí r,ěřitcle tlcbcl

9.
l0.

dobytrlost.jelro poh Iedál,|ty.

Necloclrží-lipříjenlce povitlttosti plvtttlttcí Illtt z této srtlloitr,1, ncbo bttcIe-li při 1llor,eclettó l<otltr.ole
z.j iŠtěrlo. Žc dotirce tlení Čerpárllt v soLtlacllt s účelerll,rla rlě_jž b1,1a
1losky,,tnLtta. _je ;ltlsli,r,toyatel o1lriil,tlčrl
od této srlllouvy odstotrpit písetlttlÝrll oztlárlletlíttl zaslatlÝIll piíjerni:i.
l l. V PříPactě Přetlěnv 1lriil'trí fblIll1" příjcn,rce přccilází pocllllírlliy. pllil,a il
1-1ol,itrtltlsii stltttol,erló totttcl
sIllloilvott na .jehcl tlítstupce. V ta|<or,'étlt případč.ie příjerllce sr,ého rtltstLrpcc 1lor irlcrl 1lroliazaleltlč cl
obslthtt této stllloLtvy, a poviIlllostech z Ilí ply,ttottcíclt irrlilrrnovat. V příllaclě zlLtšelrí
1lříjerrlcc _jalitl
Prár'rricl<é osoby s likvidací .jc povitlttostí příjernce vrátit llevl,čerpatlott člist titltitcc l)a účet
Poskytovatelc Lrvederlý v záhlar,Í této stlllouvv a to clcl l4 drrťr od \/stllptl do liliviclace . Vc stc.jrlcl llrůrě.|e
Příjenrce vstoLrpivší do likvidace předloží poskl,tovatcli ]jrlarrčnívypoř/rclírrlí clo1ace clle čl. lIl., boclLr 6.
této srllouvy.
12. VŠechnY Prvotní Účetrrídoklady příjenice nLrsíbýt řáclrrě aviditelrrě oztlačctly sloyv."Ilritzclttl ztlotircc
NIČsta Pcce Pocl SněŽl<ou" s LtvecJctlítrl číslatéto stlllortv\,. T'o1éž_je příjcrlrcc
1lovittell Lrl,áclět při
liotltalitit s nédii, lla sr'ýcll u,ebovýcIr strlrriliách a při propir_uaci sr,{,clt alitil,it a al<ce rlyo6ené r,čl. I. tóttl
stll loLtvy.

Y

IV.
S:rnkční1locl lttín I<r,

V PříPadě PortrŠeItíPoclrllírrek poLržitíclcltace a povirltlostí příjerllce clle
PoStLlPovat dle

iS

telto stllloLtl,r, bLrcle poskylcl.,atcl
22 zál<orla Č.250/2000 Sb. o rozpclč1ol,ých plavicllcclt ťtzetllrlíc]lloz1ločti'r l
1ll11rlélll zrlčrlía

rllrsIeclllě dle zál<orla č.280/2009 Sb. daňor,Ý řácl v platIlértl ztlčItí.

V.
S c lr v lr l tl vir c

í tl o l ož, l<ir

;

l

tls

liv

t cl

r,a tc

l

c

ZastLrPitelstle'rll Města Pece pod SrlěžltoLr lla.jeho l4. zasecllillí liotlaIlétrl clrre l4.3.2() l|i

č.9.

1l,.lcl

boclertl rtsrlesetlí

VI.
zírvěrečnirusta Iroyen í
l. Srlllttvrrí Stl'al]\' berou tla sebc práva a povitltlosti pl.vlrorrcí z clbsahtr tóto stlllottr.1 . Spor1, z 1lr.át,ttích
Porllěr'Ů dle této sIlrloltvy rozhoclLrje v režitl,ttt spr,ávrtílro řirclLr v přenesctlé pťrs..lLllc,sii Iir.lrjsllí úřltcl
l(rálor'élrraclccl<ého li.ra_je, Irivovarslté rltitltěstí l245. 500 03 Flraclec I(rlrlor,ó,
2, .Iakélioliv zntětlY Či ťrPravY této srtllouvy lze provóst poLtzc íbt,tllott píserllllóhtl cltlciltliLr
1ltlclel;sltIléIlcl

obětllit snl l uvn ínl i straIlatll i.
se vyltotovLtje ve clvoLr vy,ltotoverlích. kažcllr zc sIllttvttích strall obclrží.]cclrrtl
,tr. ']-ato stlllouva nabývá platrlosti a ťrčirlttostidnerll
_je.jího ;locipisir,
5. Snrltrl'rrí StranY ProhIaŠtrjÍ,Že si tLtto slnloul,tt přcd_jc,iínl poclpisenl přečetl1,,a že.i i tlza\,íl.a_j ítlle sr,ó
1lrltl,cl
a sl'oboclné vťrle, r,'áŽriě. Lrr'Čitě a sloztttnileltlě, nilioli1, 1,tíslli a za nállecltlě ller,Ýhoclrli,clr poclrrlíllcii. Na

3. Tato slrllouva

ziil<laclě bezvÝlrlac'lnóhcl
1,1tzít

V

kl.

soLrlllastt s obsahetll tóto sttlIottvv připtl.jrrjí sIlllLlr,,rlí str.lirl_t, sró poclpisr. lt tltisli.,

Peci pod SněžkoLt drle l9. bř-ezna 2i)

poskytovatel

;:.i],.,_i li, iJ ;ií: hg

]-eam, z.s.

prtJemce

