
vEŘEJNopRÁVNí svrr,ouvA o posKyrxurí DoTACE z
nozpoČru mĚsTA pEC poD snEŽrou NA RoK 2020 č. t3l2020/vps

uzavřená dle odst. 5, § 1 0a zákona č.25012000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném zněni a
dle § l 59 a násl. zákon a č. 50012004 Sb., správní řád v platném znění

Město Pec pod Sněžkou, IČ: 00278 l 8 l
Pec pod Sněžkou 230,542 2l Pec pod SněžkoLr
bankovní spojení: 1 07 -21061 50241 l0 1 00
zastoupené starostou Alanem Tomáškem
dálejen poskytovatel

a

Nadační fond KlaPeto,IČ: Cf'456277
fond zapsaný v rejstříku Městského soudu v Praze pocl sp. zll. N 1 l72
Vybíralova 934123, l98 00 Praha 9 - Černý Most
bankovrrí spoj err í: 23 0069297 6 l20 1 0
zastoupený členy správní rady ThDr. Kateřinou Klasnovou a Jaroslavem Petroušem
dále jen příjemce, společně s poskytovatelern dále jen sm|uvní strany

uzavírají níže uvedené dne tuto smlouvu:

I.
Předmět smlouvy

Předmětern smlouvy je poskytrrutí individuelní dotace z rozpočtu poskytovatele na činnost příjernce v roce
2020 na základě jeho podané žádosti, konkrétně na uspořádání akce ,,Handicap Festival", jehož součástí
bude charitativrrí akce ,,Na Sněžku pro ,...,.", která se v Peci pod Sněžkou bude konat dne 30.5.2020.
Uspořádání výše uvedené akce je účelem, na kteqí je dotace určena, doba konání výše uvedené akce je
dobou, v niž má být stanoveného účelu dosaženo. Dotace bude použita na částečné krytí nákladů na
organizaČně-techriické zabezpečení akce (propagace, tisk plakátťr, výroba a tisk benefičních triček, letáků,
reklamy v rádiích a v tisku, na zajištění pódia, stanu a dětských atrakcí, zajištění ozvučení, honorář
účinkujícíclr a další výdaje spojené s Lrspořádáním akce),

II.
Výše dotace a Ihů§

Poskytovatel poskytrre příjemci neirrvestiční dotaci ve výši 100.000,-- Kč, slovy:jednostotisíckorun českých,
Poskytovatel dotaci poskytne bezhotovostnírn převodem na účet příjernce Lrvedený v záhlaví této smlor_rvy a
to najednou (iednorázovou platbou) ve lhůtě do 30 dnťr od podpisLr této smlouvy.

l ll.
Podmínky použití dotace a povinnosti příiemce

1. Příjemce se zavazuje dotaci použít výhradně pro účel, pro který rnu byla dotace poskytnuta a ktery je
specifikován v čl. I. této smlouvy.

2. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace na.iiné osoby, pokud se nejedná o přímou
,úhradu související s akcí uvedenou v čl. I. této smlouv1,,.
Příjerrrce odpovídá až do finarrčního vypořádání dotace za.lejí účelné a hospodárné použití.
Příjernce dotace zajisíí ve svém írčetnictvív souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se
zákonem Ó,56311991 Sb. o účetnictví v platném znéní, řádné sledování a účtování prostředků dotace,
Příjemce je oprávněn prostředky zposkytnuté dotaci využít do 15.6.2020. Prostředky dotace dle této
smlouvy nelze převádět do jiného roku.
Příjemce dotace je povinen rrmožnit pracovníkům poskytovatele provedení kontroly čerpání
poskytnuqýcli prostředkŮ a poskytnout jirn k tomu veškeré potřebné doklady, informace a součinnost a
tojak do doby finančního vypořádání dotace, tak i při kontrole následné.
Příjemce se zavazlje předložit poskytovateli nejpozději do 15.1.2020 finanční vypořádání dotace a ve
stejné lhŮtě vrátit na úrčet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy případné nevyčerpané dotační
prostředky.
Finanční r,ypořádání dotace bude obsahovat zejmóna:
a) Kopie faktur, na jejichž základě byly touto smlouvou poskytnuté dotační prostředky převedeny

třetírn osobám,

3.

+,

5.

6.

7.

8,



b) koPie výPisŮ běŽného Úětu Příjemce prokazující úhrady výše uvedených faktur nebo kopievýdajových pokladních dokladů,
c) koPie dokladŮ o zaúČtování prostředkŮ dotace, do výnosrr/příjmů a nákladtlvýdajů příjemce čidokladŮ o evidenci ProstředkŮ dotace v přfimech a r"ýdajích'p.i;"*"" (r"př. výpis zhlavní knihy,peněžního deníku, daňové evidence). J -'

PoskYtovatel mŮŽe PoŽadovat doloŽení dalších dokladů prokazujíc í použitíprostředků dotace,9' Přijemce je Povinen PoskYtovatele průběžně info.movat'o us."ň ,Áéná"h,i.t"J uy mohly při vymáháníneoPrávněně zadr,Žený.ch nebo nesprávně použi|ých prostředků áoršitl.no-portu"ení věřitele nebodobYtnostjeho pohledávky. \9 4rvrDrL Jwrru P(

10, NedodrŽÍ-li Příjemce Povinnosti plynoucí mu ztéto smlouvy nebo bude_li při provedené kontrolezjiŠtěno, Že dotace není ČerPána v sóuladu s úeelem, na ,e;l 
9yr" poskytnuta, je poskytovatel oprávněn

9_d 
Éo smlouvy odstoupit písemným oznámením rurluni,á príjemci.1l' VPříPadě PřeměnY Právni ro.rý příjemce pi""tiri-'iodárnty, práva apovinnosti stanovené toutosmlouvou na jeho nástuPce, v tátóvěm pripadc 3" pri;",*. svého nástupce povinen prokazatelně oobsahu této smlouvY a Povinnostech z ni ptynoucictr'inrormovat. V případě zrušení příjemce jakoPrávnické osobY 

,s likvidací je povinnosti'příjemce 
--"rarn 

nevyčerpanou část dotace na účetPoskYtovatele uvedený v záhlaiitéto smlouvy u to ao t+ ant oo vstupu jo rir.uiau"". Ve stejné lhůtě jePříjemce vstouPivŠÍ do likvidace předložipoŠkytovateli finanění ,.ypáraaani aolu"" dle čl. ilI., bodu 6.této smlouvy.
12' VŠechnY Prvotní ÚČetní dokladY příjemce musí být řádně a viditelně označeny slovy ,,Ilrazeno z dotaceMěsta Pece Pod SněŽkou" i uvedením čísla iéto smlo,rvy, Totéž je prljemce povinen uvádět přikontaktu s médii, na svých webových stránkách u pri p.opugaci svých aktivit a akce uvedené v čl. Ltétosmlouvy.

IV.,,
V případě poruŠení p_odmínek použití *r"ř:Tli,x:-,:§Í,'fíj:mce dle této smlouvy bude poskytovatelPostupovat dle § 22 zákona ě, 250/2000 Sb.. o rozpočtových p.auiotectr úr".;ih;;;počtů v platném znění anásledně dle zákona ě.28012009 Sb. daňový řád v platnám ,icÁ:.

§chvalovací dobYia poskytovatele
PoskYtovatel ProhlaŠuje, Že Poskytrrutí dotace dle této .rntouuy a uzavření této smlouvy bylo schválenozastupitelstvem Města pece pod Šněžkou na jeho* zasedáníkonuném dne{*l?áe*&pod bodem usneseníu,T " 4o. 'í ---'^'" 

ttl.4L.uiť;: 
UUu'III'Tř

17í\^^
Zavéreč.oll.'unon"oi lt1' Smluvní stranY berou na sebe práva a povinnosti ptynou"i zobsahu této smlouvy.Spory zprávnich llpoměru dle této smlouvy rozhoduje v iežimu ,p.áunit o řády v_9řenesené působnosti Krajský úřadKrálovéhradeckého kraje, pivovarské náměstí Q4š,500 03 Hradec Králové.

' itt#iTíffH,:|Jí*Y této smlouvy lz" provért p*;; formou písemného dodatku poáepsaného

3, Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních,každáze smluvních stran obdrží jedno,
!. T"y smlouva nabýváplatňosti a nei,rnásti dnem jejího podpisu.5' Smluvní stranY ProhlaŠujÍ, Že si tuto smlouvu.přěa;";i. pádpir". přečetly aže ji uzavírajídle své pravéa siobodné vŮle, váŽně, urČitě a srozumitelnc, nikáňv v'tísrii a za nápadně nevýhodných podmínek, Na
:#ť: 

bezvýhradného souhlasu s obsahem této .*louuv^pr,p";":i smluvní strány své podpisy a otisky

t 3 -02- 2020
V Peci pod Sněžkou dne

příjemce


