vnŘEnvopnÁvxí snnrouvA o posKyrnurí DoTACE z
nozpočru vrĚsTA pEC poD sxnŽrou NA RoK 2020 č.tlt2020n/ps
uzavíená dle odst. 5, § lOa zál<ona ě.250/2000 Sb. o rozpočtoých pravidlech územníchrozpočtův platném nténi a
dle § l59 anásl. zákona ě. 500/2004 Sb,, sprármí řád v platném zrrění

Město Pec pod Sněžkou,IČ: 00278181
Pec pod Sněžkou 230,5422I Pec pod Sněžkou
bankovní spojení: I07 -21067 50247 l0l00
zastoupené starostou Alanem Tomáškem

dálejen poskytovatel
a

§družení cestovního ruchu a propagace v Peci pod Sněžkou, o.§., IČ:22672494
Pec pod Sněžkou 230,54221 Pec pod Sněžkou
bankovní spojení: 2190204521 0300
zastoupený předsedou Mgr. Jiřím Matějů
dále jen příjemce, spoleěně s poslgrtovatelem dále jen smluvní strany
uzavírají nížeuvedené dne tuto smlouvu:

L

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je poslgrtnutí individuelní dotace zrozpoétu poslgrtovatele na ěinnost příjemce vroce
2020 na základé jeho podané žádosti, konkrétně na ěinnost, ke které byl příjemce úěelově založen, tj. k
propagaci a marketingu města Pec pod Sněžkou v roce 2020.
Propagace a marketing města Pece pod Sněžkou je úěelem, na ktery je dotace určena, rok 2020 je dobou,
v niž má b;it stanoveného úěelu dosaženo. Dotace bude použita na částeěné krytí nrákladů na přípravu,

výrobu

a tisk

propagaěních

a upomínkoých materiálů, na

zhotovení a provoz weboqých stránek

poskytovatele (www.pecpodsnezkou.u), vydávrání tištěného zpravodaje poskytovatele a na propagaci (forma
billboardů a presstripů) města Pec pod Sněžkou.

Poskytovatel je ělenem příjemce.

il.

Výše dotace a lhůty
Poskytovatel poskytne příjemci neinvestičnídotaci ve qýši 400.000,-- Kč, slovy: čtyřistatisíckorun ěeských.
Poskytovatel dotaci poskytne bezhotovostním převodem na účetpříjemce uvedený v,záhlu,ti této smlouvy a
to najednou fiednorrázovou platbou) ve lhůtě do 30 dnů od podpisu této smlouvy

ilI.

5.

Podmínky použitídotace a povinnosti příjemce
Příjemce se zavazuje dotaci použítqýhradně pro účel,pro ktery mu byla dotace poskytnuta a kteý je
specifikovrán v čl. I. této smlouly.
Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace na jiné osoby, pokud se nejedná o přímou
úhradu související s činnosti uvedenou v čl. I. této smlouvy.
Příjemce odpovídá až do finaněního vypořádání dotace za její účelnéa hospodárné použiti.
Příjemce dotace zajisti ve svém účetnictvív souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se
zákonem é, 563/199I Sb. o úěetnictvív platrrém znéní,řádné sledování aiétování prostředků dotace.
Příjemce je oprávněn prosťedky z poskytnuté dotaci využtt do 3I.12.2020. Prostředky dotace dle této

6.

Příjemce dotáce

1.
2.
3.
4.

7.
:

smlouvy nelze převádět do jiného roku.

je

povinen umožnit pracovníkům poskytovatele provedení kontroly

čerprání

poslcytnu{ých prostředků a poskytnout jim k tomu veškerépotřebné doklady, informace a součinnost a
to.jak do doby finančníhovypořádání dotace, tak i při kontrole následné.
Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli nejpozději do 3 I.L202l finančnír,ypořádání dotace a ve
stejné lhůtě vrátit na účetposkytovatele uvedený v záůiavítéto smlouvy případnénevyčerpáné dotaění
prostředky.
Finanění vypořádání dotace bude obsahovatzejména:

a) Kopie

faktur, na jejichž základé byly touto smlouvou poslgrtnuté dotaění prosťedky převedeny

třetím osobám,

b) kopie qýpisů běžnéhoúětu příjemce prokazuj ici íhrady qfše uvedených faktur nebo

c)

kopie
pokladních
výdajo{ých
dokladů,
kopie dokladů o zaúčtováníprostředků dotace do qýnosr7příjmůa nákladrr/qýdajů příjemce či
dokladů o evidenci prostředků dotace v příjmech a ýdajích příjemce (např. v}pis zhtavni knihy,
peněžního deníku, daňové evidence).

Poskytovatel můžepožadovat doloženídalšíchdokladů prokazqicípoužitíprosťedků dotace.
9. Příjemce je povinen poskytovatele průběžně informovat o všech zménách, které by mohly při vymáhání
neoprávněné zadňených nebo nesprávně použi!ých prostředků áoršit jeho postavení věřitele'nebo
dobytnost j eho pohledávky.
10. Nedodrží-li příjemce povinnosti plynoucí mu ztéto smlouvy nebo bude-li při provedené kontrole
zjištěno, že dotace není ěerpána v souladu s účelem,nanějž byla poskltnuta, je poslgrtovatel oprávněn
od této smlouvy odstoupit písemn;ilrn oznámenimzaslaným příjemci.
11. Vpřípadě přeměny právni formy příjemce přecháaí 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. Vpřípadě zrušenípříjemce jako

likvidací je povinností příjemce vrátit nevyčerpanou část dotace na úěet
poskytovatele uvedený v záůllavi této smlouvy a to do 14 dnů od vstupu do likvidace. Ve stejné lhůtě je
právnické osoby

s

příjemce vstoupivší do likvidace předloží poslgrtovateli finančnívypoíádáni dotace dle čl. III., bodu 6.
této smlouvy.
12. Všechny prvotní účetnídoklady příjemce musí byt řádně a viditelně označeny slovy ,,Hrazeno z dotace
Města Pece pod §něžkou" s uvedením ěísla této smlouly. Totéžje příjemce povinen uvádět' při
kontaktu s médii, na sých webových stránkách a při propagaci svých aktivit a ěinnosti uvedené v ěl. I.
této smlouvy.

rv.

!§
Sankčnípodmínky
V případě porušení podmínek potlžiti dotace a povinností příjemce dle této smlouvy bude poskytovatel
postupovat dle § 22 zákonaě.250/2000 Sb. o rozpočtoqých pravidlech územníchrozpočtu v platném znéni a

následně dle zákona é.28012009 Sb. daňorrý řád v platném znění.

v.

Schvalovací doložka poskytovatele
Poskytovatel prohlašuje, že poskytnutí dotace dle této smlouvy a uzavíenítéto smlouvy bylo schváleno
Zastupitelstvem Města Pece pod Sněžkou na jeho 10, zasedání konaném dne 18.12.2019 pod bodem usnesení

č.5.

\

vI.

závérečná ustanovení
1. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti plynoucí zobsahu této smlouvy.Spory zprávnich
poměru dle této smlouvy rozhoduje v režimu správního řádu v přenesené působnosti Krajský úřad
Královéhradeckého kraje, Pivovarské nráměsti 1245,500 03 Hradec Králové.
2. Jakékoliv změny či úpravy této smlouvy lze provést pouze formou písemného dodatku podepsaného
oběma smluvními stranami.
Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdržíjedno.
4. Ťato smlouvanabýxáplatnosti a úěinnosti dnem jejího podpisu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že ji uzavírají dle své pravé
a svobodné vůle, viážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně neýhodných podmínek. Na
základě bezqýhradného souhlasu s obsahem této smlouvy připojují smluvní strany své podpisy a otisky

razitka,

V Peci pod Sněžkou dne

31-01-2020
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§družgní eestnvniho ruchu
v Peci pod §něžkou, o.s,

21 Pec pod Sněžkou

