
] vEŘEJI\opRÁvNí svrrouvA o posKyrxurí DoTACE z
nozpoČru uĚsTA pEC poD sNEŽrou NA RoK 2018 č.6l2018A/pS

uzavřená dle odst, 5, sS l0a zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a
dle §l59 a násl. zákona č, 500/2004 Sb,, správní řád v platném znění

Město Pec pod Sněžkou. IČ: 00278l81, DIČ: CZ0021818l
Pec pod Sněžkou 230^ 542 2l Pec pod Sněžkor_r
bankovní spojení: | 01 -21 067 50241 l01 00
zastoupené starostou Alanenr Tomáškem
dálejen poskytovate|

a

Nadační fond KlaPeto. IČ: U45627]
tbnd zapsaný v rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. N l l72
Vybíralova 931123.198 00 Praha 9 - Černý Most
bankovn í spojen í: 230069291 6 1201 0
zastoupený členy správní rady'IlrDr. Kateřinou Klasnovou a Jaroslavern Petroušem
dále jen příjemce, společně s poskytovatelern dále jen smluvní strany

uzavíra.ií níže uvedené dne tuto smlouvu:

I.

Předmět smlouvy
Předrnětenl smlouvy je poskytnutí individuelrrí dotace zrozpočltt poskytovatele na činnost příjemce v roce
20l8 na základě jeho podané žádosti, konkrétně na Lrspořádání akce .,Handicap Festival"..jehož součástí
bude charitativní akce ,,Na Sněžku pro ......". která se v Peci pod Sněžkou bude konat dne 26.5.20l8.
Uspořádání výše uvedené akce je účelem, na kteŇ je dotace určena" doba konání výše uvedené akce je
dobou. v níž má být stanoveného účelu dosaženo. Dotace bude použita na částečné krytí nákladťr rla
organizačně-technické zabezpečení akce (propagace, tisk plakátťr, vÝroba a tisk beneí'ičních triček. letákťr.
reklamy v rádiích a v tisku. na zajištění pódia, stanu a dětských atrakcí. zajištění ozvučení, hclnorář
účinkLrjících a další výdaje spojené s uspořádáním akce).

II.
Výše dotace a lhůty

Poskl'tovatel poskytne příjenrci neinvestiční dotaci ve výši B0.000.-- Kč, slov,v:osmdesáttisíckorun českýclr.
Poskvtovatel dotaci poskytne bezhotovostním převodem na účet příjernce uvedený v záhlaví této snlouvy,a
to na.iednou Iednorázovou platbou) ve lhůtě do 30 dnů od podpisu této smlouv1,.

IlI.
Podmínky použití dotace a povinnosti příjemce

l. Příjemce se zavazuje dotaci použít výhradně pro účel. pro který mu byla dotace poskytnuta a který .je
specifikován v čl. I. této stnlouv1,.

2. Příjernce není oprávněn převádět prostředky dotace na jiné osoby, pokud se nejedná o přímou
úrhradu související s akcí uvedenou v čl. I. této smlouvy.

3. Příjemce odpovídá až do finančnílro vypořádání dotace za 1e.ií účelné a hospoclárné použití.
4. Příjemce dotace zalistí ve svém účetnictví v souladu s obecně závaznými právnírni předpis1,, zejména se

zákonem č.563/l99l Sb. o účetnictví v platném znění, řádné sledování a účtování prostředků dotace.
5. Příjemce je oprávněn prostředky zposkytnuté dotaci využít do 20.6.20l8. Prostředky dotace dle této

6. iilH"J""ffi::'lť"r:ii;:Í'"#:;",, pracovníkům poskytovatele provedení oon,.o,r, čerpání
poskytnutých prostředkťl a poskytnout jim k tomu veškeré potřebné doklady, iníbrmace a součinnost a
to.jak do doby firrančního vypořádání dotace. tak ipři kontrole následné.

1. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli nejpozději do 3l.].201B finanční vypořádání dotace a ve
stejné lhŮtě vrátit na účet poskvtovatele uvedený vzáhlaví této srnlouvy případné nevyčerpané dotační
proStředky,.

8. Finanční vypořádání dotace bude obsahovat ze.jména:



v1 daj ovy,ch pokladních dokladů,

c) ropi. aártuclťr o zaúčtování prostředků dotace do výnosťr/přijmů a

dokladťroevidenciprostředkůdotacevpříimechavýdajíchpříjemce

a) Kopie t-aktur. na jejichž základě byly

třetírl osobám.
b) kopie r,ýpisů běžného úrčtu příjemce

touto smlouvou posk.vtnuté dotační prostředky př,evederry

úhrady výše uvederrých faktrrr r-rebo kopie

nákladů/výdajů příiernce či

(např, výpis zhlavní knih,r,.

dle této smlouv1, bude poskytovatel

územních rozpočtů v platném znění a

perrěžrrílro derríku. daňové evidence),
poskvtovatel může požadovat doložení dalších dokladů prokazující použití prostředků dotace,

9.Příjemcejepovinenposkytovateleprůběžněinformovatovšechzměrráclr.kterébymohlypřivymáhání
neoprávněnězadrŽerrýchnebonesprávněpouŽitýchprostředkůzhoršitjehopostavenívěřitelenebo
dobytrrost jeho pohledávkY. /, _,_,1^_,.,_. _^'.,. h,,^__li ^ři nrnver]ené kontrole

10. Neclodrží_li příjemce povinnosti pl,vnoucí mu ztéto smlouv_v nebo bude_li. při provedené kontrole

z,iištěno. že dotace není če.pána v souladu s úrčelem. na néjž býla poskytnuta, je posky,tovatel oprávněn

od této smlouvy odstoupit písernným oznámením zaslaným příjemci,

1 l. V případě přeměny právní íbrmy. příj;;r;. píech,ází poaminry, práva a povinnosti stanovené touto

smlouvoLl na jeho nástupce. v takovjm případě ie piílernce wélio nástupce povinen prokazatelr-rě o

obsahu této smlouvy a povinnort.ch , ni ptynoucích- informovat, v případě zrušení příjernce jako

právnické osoby s likvidací je ,povinno,ii 
při.1""e vrátit nevl,čerpanou část dotace na účet

poskytovatele uvedený v záh|aviteto smiouvy ato do 14_dnů od vstupu do likvidace, Ve ste,iné lhůtě je

příjemcevstoupivšídolikuidacepředložípo.ky.ouu..lifinančnívypořádánídotacedleč1.1II..bodLr6.
této smlouvy.

|2. všechny prvotní účetní doklady příjemce musí být řádně a viditelrrě označeny slovy .'Hrazeno z dotace

Města pece pocl sněžkou., s uvedením čísla iéto smlouvy. Totéž je přiiernce povinen uvádět při

kor.rtaktusmédii.nasvýchwebovýchstránkáchapřipropagacisvýchaktivitaakceuvedenévč1.I.této
smlouvy.

IV.
Sankční podmínky

V případě porušení podrnírrek použití dotace a povinností příjemce

poltupouut'dle § 22 zákona č, 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech

následně dle zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád v platném znění,

V.
Schvalovací doložka poskytovatele

poskytovatel prohlašuje. že poskytnutí dotace dle této smlouvy a uzavření této smlouvy bylo schváleno

Zastupitelstvern Města pece pod šněžkoLr nu.i"t-,o 24. zasedání konanérn dne 14.3.2018 Pod bodem usnesení

č, l1.

VI.
závérečná ustanovení

smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti plynoucí z obsahu této smlouvy. spory z právních

poměrů dle této smlouv1, rozhoduje v režimu ,práunit]o řádu v přenesené působnosti krajský úrřad

Královéhradeckéhokraje.Pivovarskénáměsti1245,50003HradecKrálové.
Jakékoliv znrěny či úrpravy této smlouvy lze provést pouze formou písemného dodatku podepsaného

oběma smluvními stranami.

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, každáze smluvních stran obdrží ieclr,o,

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu,

Smluvrrí strany prohlašují. že si tuto snrlouvt-t pr.ď1".Ji,r,, podPisem PřeČetl1'' aŽe ji uzavíra.ií dle své Pravé

a svobodné vůle, vážně. určitě a srozumitelne, nirlňv v tísni a za nápadně nevýhodni,:n*:l,:*r):

l.

2.

4.

5.

a SvoDoclne Vutc' VaZl 
n ijto..touvy připoju.ií smluvní strany své podPisY a otiskY'

základě bezvýhradného souhlasu s obsahen

razítka.
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Sněžkou dne 4. dubna 2018, KwRre
Vybíralova 23

190 00 Praha 9

líť*03456277

;**!rl"p-,ír*u } inf oroklapu'_oť

příjemce

1 t -0ú_ 2018


