vBŘEJNopRÁvNí stvtt ouvA o posKyrxurí DoTACE z
nozpočru uĚsTA pEC poD sNnžrou NA RoK 2019 č. gtzltg,^/ps
uzavřená dle odst. 5, § l0a zákona č.25012000 Sb. o rozpočtoqi ch pravidlech územníchrozpočtů v platném znění a
dle § 159 a násl. zákon a č. 50012004 Sb., správní řád v platném znění

Město Pec pod Sněžkou, IČ: 00278181
Pec pod Sněžkou 230,54221 Pec pod Sněžkou
bankovní spojení: 107 -2I06'/ 50241 l0100
zastoupené starostou Alanem Tomáškem
dále jen poskytovatel

a

Pamět' Krkonoš, z.ú., IČ:B33657

3

třída Josefa II. 83, 542 26 Horní Maršov
ústav zapsaný v rejstříku Krajského soudu v Hradci Krá|ové pod sp, zn.U 19
bankovní spojení: 2687 4991 9 10300
zastoupený ředitelkou Mgr. Evou Hrubou
dále jen příjemce, společně s posk;,tovatelenr dále jen smluvní strany

uzavirají nížeuvedené dne tuto smlouvu:
I.

Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je poskytnutí individuelní dotace zrozpoétu poskytovatele na činnost příjemce vroce
2019, konkrétně na částečnépokrytí nákladů na editaci historických a obtazových dokumentů veřejně
přístupnou webovou aplikaci Archa Krkonoš. Editace dokumentů pro webovou aplikaci je účelem,na kteqý
je dotace určena, rok 2019 je dobou, v nížmá být stanoveného účeludosaženo. Dotace bude konkrétně
použita na částečnépokrytí nákladů na vyhledávání, setřídění, zpracování a editaci historických listinných a
obrazových dokumentů týkajícíchse min. 300 objektů (budov s přidělenými čísly,popisnýmia objektů bez
číselpopisných) zkat. územi Pec pod Sněžkou a to formou uzavíení dohod o provedení práce, příp. ijiných
smluv či objednávek, se třetími osobami, které budou výše popsané činnosti smluvně vykonávat. Veškerá
činnost bude prováděna v souladu s metodikou pro editaci aplikace Archa Krkonóš z roku 2018, všechny
výstupy editačníčinnosti budou zpřístupněny na volně přístupné webové aplikaci Archa Krkonoš
0_vryw;r"p_hak*qn,p,§,í".z).

u.

Výše dotace a lhůty
Poskytovatel poskytne příjemci neinvestiění dotaci ve výši l50.000,-- Kč, slovy: jednostopadesátttisíc korun
českých. Poskytovatel dotaci poskytne bezhotovostním převodem na účetpříjemce uvedený v záhlaví této
smlouvy a to najednou (ednorazovou platbou) ve lhůtě do 30 dnů od podpisu této smlouvy.

ilI.

1.
2.
3,
4.
5.
6.

7,

Podmínky použitídotace a povinnosti příjemce
Příjemce se zavazuje dotaci použítvýhradně pro účel,pro kter,ý mu byla dotace poskytnuta a který je
specifikován v čl. I. této smlouvy.

Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace na jiné osoby, pokud se nejedná o přímou
úhradu související s činnostíuvedenou v čl. I. této smlouvy.

Příjemce odpovídá až do finančníhovypořádání dotace za její účelnéa hospodárné použití.
Příjemce dotace zajistí ve svém účetnictvív souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se
zákonem č, 5631199l Sb, o účetnictvív platném znění, řádné sledováni aúětování prostředků dotace.
Příjemce je oprávněn prostředky zposkytnuté dotaci využit do 3L.12.2019. Prostředky dotace dle této
smlouvy nelze převádět do jiného roku.

Příjemce dotace

je

povinen umožnit pracovníkůmposkytovatele provedení kontroly čerpání

poskytnutých prostředků a poskytnout jim k tomu veškerépotřebné doklady, informace a součinnost a
tojak do doby finančníhovypořádání dotace, tak i při kontrole následné.
Příjemce se zavazlýe předložit poskytovateli nejpozději do 31.1,2020 finančnívypořádání dotace a ve
stejné lhůtě vrátit na úěet poskytovatele uvedený v záh|avi této smlouvy případné nevyčerpané dotační
prostředky.

8.

Finančnívypořádání dotace bude obsahovat zejména:

a) Kopie

faktur, na jejichž základé byly touto smlouvou poskytnuté dotačníprostředky převedeny

třetím osobám,

b) kopie výpisů běžného účtupříjemce prokazující úhrady výše uvedených faktur nebo

kopie
pokladních
výdaj ových
dokladů,
c) kopie dokladů o zaúčtováníprostředků dotace do výnosů/příjmůa nákladrt/výdajů příjemce či
dokladů o evidenci prostředků dotace v příjmech a výdajích příjemce (např. výpis zhlavni knihy,
peněžního deníku, daňové evidence).
Poskytovatel můžepožadovat doloženídalšíchdokladů prokazující použitíprostředků dotace.
Příjemce je povinen poskytovatele průběžně informovat o všech zménách, které by mohly při vymáhání
neoprávněné zadržených nebo nesprávně použitých prostředků zhoršit jeho postavení věřitele'nebo
dobytnost j eho pohledávky,
10. Nedodrží-li příjemce povinnosti plynouci mu ztéto 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.
Vpřípadě přeměny právní formy příjemce píecház| 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 z ní plynoucích informovat. V případě zrušenípříjemce jako

9.

il,

právnické osoby s likvidací je povinností příjemce vrátit nevyčerpanou část dotace na účet
poskytovatele uvedený v záůúavítéto smlouvy ato do 14 dnů od vstupu do likvidace. Ve stejné lhůtě je
příjemce vstoupivší do likvidace předloží poskytovateli finančnívypořádání dotace dle čl. IIL, bodu 6,
této smlouvy.

12. Všechny prvotní úěetnídoklady příjemce musí být řádně a viditelně oznaěeny slovy ,,Hrazeno z dotace
Města Pece pod Sněžkou" s uvedením číslatéto smlouvy. Totéžje příjemce povinen uvádět při

kontaktu s médii, na svých webových stránkách a při propagaci svých aktivit a činnosti uvedené v čl. I.
této smlouvy,

Iv.

§ankční podmínky
V případě porušení podmínek použitídotace a povinnóstí příjemce dle této smlouvy bude poskytovatel
postupovat dle § 22 zákona é.25012000 Sb. o rozpočtových pravidlech územníchrgzpočtův platném znění a
následně dle zákona ě,280/2009 Sb. daňový řád v platném znění.
§chvalovací doložka poskytovatele
Poskytovatel prohlašuje, že poskytnutí dotace dle této smlouvy a uzavřeni této smlouvy bylo schváleno
Zastupitelstvem Města Pece pod Sněžkou na jeho 2. zasedání konaném dne l9.I2.20l8 pod bodem usnesení
č. 13.
\

vL

závérečníustanovení
1. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti plynoucí zobsahu této smlouvy.Spory zprávních
poměrů dle této smlouvy rozhoduje v režimu správního řádu v přenesené působnosti Krajský úřad
Královéhradeckého kfaj e,'Pivovarské ňáměs ti 1245, 500 03 Hradec Králové.
2, Jakékoliv změny či úpravy této smlouvy lze provést pouze formou písemného dodatku podepsaného
oběma smluvními stranami.

J. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, každáze smluvních stran obdržíjedno,
4. Tato smlouvanabývá platnosti a účinnostidnem jejího podpisu.
5, Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přeěetly a že ji uzavfuajl dle své pravé

a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na
základě bezvýhradného souhlasu s obsahem této smlouvy připojují smluvní strany své podpisy a otisky

razítka,
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V Peci pod Sněžkou dne ...
Paměť Krkonoš, z. ú.
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Třída Josefa ll. čp. 83
542 26 Horní Maršov
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