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vEREJ|{opRAvNí smrouvA o posKyrNurí DoTACE z
nozpoČru mĚsTA pEC poD sxEŽxou NA RoK 2020 č.t0l2020/vps
uzavřená dle odst. 5, § 10a z(kona č.25012000 Sb. o rozpočtoqých pravidlech územníchrozpočtu v platném měni a
dle § 159 a násl, zákonač. 500Da04 Sb., sprármí řád v platném mění

Město Pec pod Sněžkou, IČ: 0027818l
Pec pod Sněžkou 230.542 2l Pec pod Sněžkou
bankovní spojení: 107 -21067 50247 l 0100
zastoupené starostou Alanem Tomáškem
dálejen poskytovatel
a

Pamět' Krkonoš, z.ú., IČ:8336573

třída Josefa II. 83, 542 26 Horní Maršov
ústav zapsaný v rejsříku Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn.IJ 19
bankovní spojení: 2687 4997 9 l 0300
zastoupený ředitelkou Mgr. Evou Hrubou
dále jen příjemce, spoleěně s poskytovatelem dále jen smluvní strany

lzavirají nížeuvedené dne tuto smlouvu:
I.

Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je poskytnutí individuelni dotace zrozpoétu poskytovatele na činnost příjemce vroce
2020, konkrétně na částeěnépokrytí nákladů na editaci historických a obrazových dokumentů veřejně
PřístuPnou webovou aplikaci Archa Krkonoš. Editace dokumentů pro webovou aplikaci je účelern,na který
je dotace urěena, rok 2020 je dobou, v niž má bý stanoveného účeludosaženo. Dotace bude konkrétně
pouŽita na Částeěnépokrytí nákladů na vyhledávání, setřídění, zpracování a editaci historických listinných a
obrazoqých dokumentů !ýkajícíchse min. 300 objektu (budov s přidělenými čísly'popisnými a objektů bez
číselpopisných) zkat. izemi Velká'Úpa I a Velká Úpa II a to iormou lzavřeni aonbO Ó provedóni práce,
příp. i jiných smluv ěi objednávek, se třetimi osobami, které budou qýše popsané činnosti smluvně
vykonávat. Veškerá činnost bude prováděna v souladu s metodikou pro editaci aplikace Archa Krkonoš z
roku 2018, vŠechny výstupy editačníčinnosti budou zpřístupněny na volně přístupné webové aplikaci Archa
Krkonoš (r,t lvl1, arch akrkonos.c:t).
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Výše dotace a lhůty
Poskytovatel poskytne příjemci neinvestiční dotaci ve qýši 100.000,-- Kč, slovy: jednostotisíc korun
Českých. Poskytovatel dotaci poskytne bezhotovostním převodem na účetpříjemce uvedený v záhlaví této
smlouvy a to najednou fiednorázovou platbou) ve lhůtě do 30 dnů od podpisu této smlouvy.
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1.

Podmínlry použitídotace a povinnosti pffjemce
Příjemce se zavazuje dotaci použítvýhradně pro úěel, pro který mu byla dotace poskytnuta a kteqý je
'specifikován v čl. L této smlouvy.
Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace na jiné osoby, pokud se nejedná o přírnou
úhradu související s činnostíuvedenou v čl. I. této smlouvy.
Příjemce odpovídá až do finančníhovypořádrání dotace za jeji účelnéa hospodárné použiti,
Příjemce dotace zajistí ve svém účetnictvív souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se
zákonem é.5631199I Sb. o účetnictvív platnémznění, řádné sledování a účtováníprostředků dotace.
Příjemce je oprávněn prosťedky z poskytnuté dotaci využtt do 31.12.2020. Prosďedky dotace dle této
smlouly nelze převádět do jiného roku.
Příjemce dotace je povinen umožnit pracovníkům poskytovatele provedení kontroly čerpání
poskytnu!ých prostředků a poskytnout jim k tomu veškeré potřebné doklady, informace a součinnost a
tojak do doby finančníhovypořádání dotace, tak i při kontrole následné.
Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli nejpozději do 31.1.202I finanéni lypořádání dotace a ve
stejné lhůtě vrátit na účetposkytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy případné nevyčerilanédotační
.

prostředky.

8.

Finančnívypořádání dotace bude obsahovat zejména:

a) Kopie

faktur, na jejichž základě byly touto st,nloltvott poskytnLrté dotačníprostředky převederry

třetím osobánl,

b)

9.

kopie qýpisů běžného účtupříjemce prokazující úhrady qýše uvedených faktur nebo kopie

qýdajových pokladních dokladů,
c) kopie dokladů o zaúčtováníprostředků dotace do výnosrVpříjmůa nákladů/výdajů příjemce či
dokladů o evidenci prostředků dotace v příjmech a výdajích příjemce (např. qýpis zh|avní knihy,
peněžního deníku, daňové evidence),
Poskytovatel můžepožadovat doloženídalšíchdokladů prokazujícípoužiti prostředků dotace.
Příjemce je povinen poskytovatele průběžně informovat o všech zménách, které by mohly při vymáhání
neoprávněné zadrŽených nebo nesprávně použit}ch prostředků zhoršit jeho postavení věřitele hebo
dobytnost jeho pohledávky.

10. Nedodrži-|i přijemce povinnosti plynouci mu ztéto smlouvy nebo bude-li při provedené kontrole

zjištěno, že dotace není čerpána v souladu s účelem,na néjžbyla poskytnuta, je poskytovatel oprávněn
od této smlouvy odstoupit písemným oznámením zaslaným příjemci.
11. Vpřípadě přeměny právní formy příjemce píecház;i 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

právnické osoby

s

likvidací

je

povinností příjemce vrátit nevyěerpanou část dotace na úěet

poskltovatele uvedený v záhlaví této smlouvy a to do 14 dnů od vstupu do likvidace. Ve stejné lhůtě je
příjemce vstoupivši do likvidace předloží posk}tovateli finanění vypořádání dotace dle čl. ilI., bodu 6.

''
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účetnídoklady příjemce musi blýt íádnéaviditelně omačeny slovy,,Hrazeno z dotace

Města Pece pod Sněžkou" s uvedením číslatéto smlouly. Totéžje příjemce povinen uvádět při

kontaktu s médii, na svých webových stránkách a při propagaci sqých aktivit a ěinnosti uvedené v ěl. I.
této smlouvy.

fV,

Ť,

v případě porušení podmínek použitío",":;:Ťl,il:lTÍŤřťemce dle této smlouvy

bude poskytovatel

postupovat dle § 22 zákonaě.250/2000 Sb. o rozpočtoqých pravidlech územníchrozpočtův platném znění a
následně dle zákona ě.28012009 Sb. daňový řád v platném znění.

v.

§chvalovací doložka poskytovatele
Poskytovatel prohlašuje, že poskltnutí dotace dle této smlouvy a uzavření této smlouvy bylo schváleno
Zastupitelstvem Města Pece pod Sněžkou na jeho 10, zasedání konaném dne 18,12.2019 pod bodem usnesení

č.10.
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závérečná ustanovení
Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti plynoucí zobsahu této smlbuly.Spory zprávnich
poměru dle této smlouvy rozhoduje v režimu správního řádu v přenesené působnosti Krajský ,úřad
Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměsti 1245,500 03 Fkadec Králové,
Jakékoliv změny ěi úpravy této smlouvy lze provést pouze formou písemného dodatku podepsaného
oběma smluvními stranami.
Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních,kďždáze smluvních stran obdržíjedno.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnostidnem jejího podpisu.
Smluvní strany prohlašují,že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že ji uzavírajídle své pravé
a svobodné vůle, váňné, urěitě a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně neqýhodných podmínek. Na
záklďdé bezqýhradného souhlasu s obsahem této smlouvy připojují smluvní strany své podpisy a otisky
razítka.

V Peci pod Sněžkou dne
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Třída Josefa ll. čp. 83
542 26llorní Maršov
lč: 03336573

příjemce
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