vEŘBJNopRÁvNí snnlouvA o posKyrNurí DoTACE z
nozpočru uĚsTA pEC poD sxnžxou NA RoK 20tg č.ltzllgn/ps
uzayřená dle odst, 5, § 10a zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtoqých pravidlech rizemních rozpočtův platrrém znéni a
dle § l59 a násl. zákona č, 50012004 Sb., správní řád v plaírémznění

Město Pec pod Sněžkou,IČ: 00278181
Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec pod Sněžkou

bankovní spojení: 107-210675024710100
zastoupené starostou Alanem Tomáškem
dále jen poslrytovatel

:

a

Z&§ Apache Team, z.s.,IČ: 26611848
spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze pod sp.
Třebízského 358,280 02 Kolín 4
bankovní spojení: 16823 1363 l 0600
zastoupený předsedou Mgr. Janem Slavíčkem
dále jen příjemce, spoleěně s poslgtovatelem dále jen smluvní strany

zn.L

13250

lzavfuaji nížeuvedené dne tuto smlouvu:

L

Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je poslgrtnutí individuelní dotace zrczpoětll poslcytovatele na ěinnost příjemce v roce
2019 na základějeho podané žádosti, konkrétně na uspořádání akce ,,BIKE vÍrENn MTB 2019", která se
v Peci pod Sněžkou bude konat ve dnech 10.-12.5.2019. Uspořádání výše uvedené akce je účelem,na ktery
je dotace určena, doba konání výše uvedené akce je dobou, v niž má být stanoveného úěelu dosaženo.
Dotace bude použta na ěástečné krytí nrákladů na otganizaěně-technické zabezpeěenl-akce (prop€ace,
příprava tratí, pořadatelská služba, rozhodčía ýsledkoqý servis a dalšívýdaje spojené s uspořádáním akce).

ll.
Poslcytovatel poskytne příjemci n"i,ru"r,ienviYÍi1llT: tti%.000,-- Kě, slovy: sedmdesátpěttisíckorun
ěes§ých. Posk5rtovatel dotaci poslqytrre beáotovostním převodem na účetpříjemce uvedený v záhlavi této
smlouvy a to najednou (ednorrázovou platbou) ve lhůtě do 30 dnů od podpisu této smlouvy.

m.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Podmínky použitídotace a povinnosti pffjemce
Příjemce se zavazqe dotaci použítvýhradně pro úěel, pro kteqý mu byla dotace poskytnuta,a který je
specifikován v ěl. I. této smlouvy
Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace na jiné osoby, pokud se nejedná o přímou
úhradu související s akcí uvedenou v čl. I. této smlouvy.
Příjemce odpovídá až do finančníhovypořádání dotace za jeji účelnéa hospodárné použití.
Příjemce dotace zqistí ve svém úěetnictvív souladu s obecně závantými právními předpisy, zejména se
zákonem ě. 5631199I Sb. o účetnictvív platnémzněni, řádné sledování a úětování prostředků dotace.
Příjemce je oprávněn prosťedky zposkytnuté dotaci využítdo 15.8.2019. Prosředky dotace dle této
smlouvy nelze převádět do jiného roku.
Příjemce dotace je povinen umoárit pracovníkůmposlgrtovatele provedení kontroly ěerpáni
poskytnutých prostředků a poskytnout jim k tomu veškeré poťebné doklady, informace a souěinnost a
tojak do doby finančníhovypořádání dotace, tak i při kontrole následné.
Příjemce se zavazuje předložit poslgrtovateli nejpozději do 30.9.2019 finančnívypořádání dotace a ve
stejné lhůtě vráúitna účetposlqtovatele uvedený v záh|avi této smlouvy případnénevyčerpané dotaění
prosředky.
Finančnívypořádání dotace bude obsahovatzejména:
a) Kopie faktur, na jejichž základé byly touto smlouvou poslgrtnuté dotačníprosťedky převedeny
třetím osobám,

.

b) kopie výpisů běžréhoúčtupříjemce prokazujícíúhrady ýše uvedených faktur nebo
wdajoqých pokladních dokladů,

kopie

-

c)

9.

kopie dokladů o zaúčtováníprosfiedků dotace do qýnosrr/příjmů a nákladrVqýdajů příjemce či
dokladů o evidenci prostředků dotace vpříjmech a qýdajích příjemce (např. ýpis zhlavni knihy,

peněžrího deníku, daňové evidence),
Poslqrtovatel můžepožadovat doloženídalšíchdokladů prokazující použitíprosťedků dotace.
Příjemce je povinen poslcytovatele průběárě informovat o všech zrlěnách, které by mohly při vymráhrání
neoprávněné zadrŽených nebo nesprávně použitých prostředků áoršit jeho postavení věřitele nebo
dobytnost jeho pohledávky.

10. Nedodržili příjemce povinnosti plynoucí mu ztéto smlouvy nebo bude-li při provedené konhole
zjištěno, že dotace není čerpána v souladu s úěelem, na nějž byla poskytnuta, je poslgrtovatel oprávněn
od této smlouvy odstoupit písemným oznámením zaslaným příjemci.

11. Vpřípadě přeměny právní fo.*y příjemce přecháai podmínky, práva a povinnosti stanovené touto
smlouvou na jeho nástupce. V takovém případě je příjemce svého nástupce povinen prokazatelně o
obsahu této smlouvy a povinnostech zní plynoucích informovat. V případě zrušenípříjemce jako
právnické osoby s likvidací je povinností příjemce vrátit nevyěerpanou ěást dotace na úěet
poslcytovatele uvedený v záh|avi této smlouly a to do 14 dnů od vstupu do likvidace. Ve stejné lhůtě je
příjemce vstoupivšído likvidace předloží poslqrtovateli finanění vypořádání dotace dle čl. III., bodu

této smlouly.

6.

12, Všechny prvotní úěetnídoklady příjemce musí být řádně a viditelně označeny sloly ,,I{razeno z dotace
Města Pece pod Sněžkou" s uvedením ěísla této smlouvy. Totéžje příjemce povinen uvádět při
kontaktu s médii, na svých weboých stránkách a při propagaci sqých aktivit a akce uvedené v čl. I. této
smlouvy.

13, Příjemce bere na vědomí, že v}še poslgrtnuté dotace dle této smlouvy je nižší,než částka, o nížpožádal
ve své žádosti ze dne7.I1.20I8. Příjemce prohlašuje, žetato forma sdělení o poníženídotace oproti
žádané t}šije pro něj zcela dostaěující a nežádáv této věci dalšíchrozhodnutí, sdělení či vysvětlení.

Iv.

§ankční podmínky
případě
porušení
podmínek
použití
V
dotace a povinností příjemce dle této smlouvy bude poskytovatel
postupovat dle § 22 záúsona ě.25012000 Sb. o rozpoětových pravidlech územníchrozpočtu v platném méni a
následně dle zákona é,28012009 Sb. daňový řád v platném znění.

V.
Poslqrtovatel prohlašuje, že poslqrtnutí dotace dle této smlour,y a uzavření této smlouvy bylo schváleno
Zastupitelstvem Města Pece pod Sněžkou na jeho 2. zasedéníkonaném dne 19,12.2018 pod bodem usnesení

ě.9.

vI.

závéreéná ustanovení
1. Srnluvní strany berou na sebe práva a povinnosti plynoucí zobsahu této smlouvy. Spory zprávních
poměru dle této smlouly roáoduje v režimu správního řádu v přenesené působnosti Krajsk} úřad
Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245,500 03 řkadec Králové.
2. Jakékoliv zmény ěi úpravy této smlouvy lze provést pouze formou písemného dodatku podepsaného
oběma smluvními stranami.
J. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdržíjedno.
4. Tato smlouvanabývá platnosti a účinnostidnem jejího podpisu.
5, Smluvní strany prohlašuj í, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přeěetly a že ji uzaviraji dle své pravé
a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně neqýhodných podmínek. Na
základé benýhradného souhlasu s obsahem této smlouvy připojují smluvní strany své podpisy a otisky
razitka.
1 8 -02- 2019

V Peci
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