liEŘE;N§pRÁvNí snnl*tivÁ o p$§Klrruti,rí nůTACE u
xozpor]gti ir.lĚsT.t p§dj píjt} sruEžx*li NA RoK 202l} č.
l7l2020i\/P§

urutr,řetrá clIe oclst,

:. §

č 2-§0.2000 Sb. r: rozpočtorýclr pral,ir{letlr úzetrrrticlr rozpočtťr l,piailrelrr zrrětti a
dle §}59 a *ás}. záittrna č. 5$§,'2ů-n4- §b,, správrii řáel v piatilénr a érlí

lLra za]iotril

Nlěsto Pec porl §něžkorr, iČ: 00??8lS1
Pec pod Srléžltou23*, 54] 21 Pec pod Sněž.ktru
bankovní spo"jeni: l ů7-2 l ů6750247i{il0(i
zastcrrtpené starclstou Á

f

;ln

*ttt T'rrm ášk e;ri

dále.ien prrskytovttt*l

Římskokat*liekrl ť*rntlst Janskó Lázllě. iČ: {l;i2l]
Horská 64" 54l 02 Trutrrov,- Hotrli Staré Město

1?CI8

Lrp etrá a clrrr irr i strátorerrr ťat no stí P, Andrzej errr Derrizi a kerri, lr{S}barikovni spojeni: ió039ó35810300
clále_ien příjemte, spalečně s i:*skytovatelerrr clále _ien smlrrvnf stlarr1,

za sto

trzal ira_ií ttižg, r,ivecletié dne tttto slnlorlltt:

l.
Fře{§nrět srul**el,y
Pr"ednrětenr sntloul,y je poskybrrrtí irrdividrrelní dotace z rozpočfu poskýovatele tta činnost
pt'fle*tce v l,oce 2020 rra zálilaclč_leiro pcdané žiiclr:lsti. liottlirétriě rra částečlié;;okl,ytírrá}tladů
na leaiizaci l, etally opťavy krovu a stř,ešni kr_r,tiliy velkoúpskélio kostela (buciova bez čp.lče..
občarrskii r.r,bavetost" jež je souč;isti 1x:zenrl,tl st.p.č. 40 v]<at. úzeltli Velltá Upa ti vrc}ce
2020" Kt;nkrétrrčse jedrrti ú oplavu riejvice poĚkozertlcli části la,ovLt. z*_iurérra zhlavi trÉunů"
opra\tl sanl<trtstrÍlial,é l,čžičlq,.clCI irížzatéká. a c;:,1ttrěttu části stř,ešlri kr}.tin_v na lcrdili*stela,
I)trtace bud* pcr*žita na částsčlrelirvti stavebttíclt nál,:ladů.
ř,§.

Vý§e dot*ce a

[}osk3,,tor.atel

llrů§

posk3tne přiju:nrci ti*inr,estični dctaci \,e

\Tši 150,0CIú,-- Kč. slriv1":

jednostopar]esát tisickorurr čsskýclt. Poskl,tovatel dotaci poslir,trle bezilotovtlstnitlt převcdetti
na účetpr'íiernce uveďelrj,r,záhl;lvi tétr sttlíouvv ?} to v,iedlré p}atbě r,c lhtitě do 10 drrij od
poeípisrr této srillouvv.

t

íí,

Podmínky použitíc|,otace a povinnosti příjemců
l. Příiernce se zavazttje dotacl p*užit vjlu,acln* pro ťrčel.plo ktery r*u lryla cloiace
pcrskytlruta a který je speciíikovárr r, čl. l. této snrlouv3,.
}". Pi,íjernce neni oprálrlén převáclčt plosti-eclk_y deitace na jiné crsob1,. p*krrd se ne|erlná o
pí-irnou ůhratltr souvise_iíci s čirrnosti ttr,"eclcncn r,čl" i. tóto srtrlour.y.
3. I}iiienrce *dp*r,,iriá až r,ťrr ťinančrrih* i,ypr_rřádá*i cloíac* za jeii účelrtéa hospoctárrré
poiržití.

.
,
,

.

.
l0.

lt"

l2,

PŤijernce dotace zajisti ve sriém ťrčehrictvi v sonlarltt s obectlě ziir.,*znli6li pri\r,nínri
o ťičetrrictvívpl*tl,rénr zněni, řádné

přrclpis_r,. zejmérra se zákoctlrl ť.5ó3i199l §l"r.
sl*tlclr,álli a ťlčtov;irli prtrstřer.lkii dotace,

Přiiernce _ie oprál,rrě* prostředkv zp*skytlrut* d*tilci 1,5,užít d* 3l l2 2{}?0. Prosit'etlk1,
drrtace dle téttr smli:,tlr,"1, nelz* přer,ádčt do jinéltir rrŘu.
Přiierrrce datace je p*r,inen umofitit pracclrtiliůrrr poskr.tovatele prol,edetii kontrol,v
Čerpárri pCIsl(},tlr§ti,ttr pirrstřei{Lťl a prrsli;o,,írrutrt .iirrt kttltutl leši*erÉpotí,ebne dokiacl1,,
itúbrnrace a součinnost a ttr jak do doby t-irranónilro v,vpoř,ádárri dotace. tak i při kotttroie
liffi,ťl:l,;
§e zavazil|§, pr'eclložit posk_vtolateli rle_ipozrlěji cla 3l. i.20žt ťinan*ní vl,,poťádáni
c|ot*r;e a r,,* stejné 1hťrtě r,,r,átit na ťrčetposli3,tovatele uverlený r, zíthlal,í této stnlortr,},
p řipad n é *ev č erp an é otačrl i pro str'ed li
Firrančn{ v_l,pořádani dotace brrcle olrsalrovat ze,jnéna:
a) Kopie fakfrrr" rra jejiclrž záktadě t}},ly toltto stiljortl,tltt posl<5tnitte rlotačrli prostřcdltv
trrř,evedeny třetirr: osobánl.
tr3 k*pie vypisťi íi*žxéh*ťrčtLr přij*rrlee prrtd.,azrrjici úliraii_l., výše *r,,ecícnýclr laktur, *ebtl
kopie vÝcla"ir:r ýclr poLlaďrricli d*kladii.
c} k*tr':ie elcklac§ $ ca*čtor,árri prrlsjí",*r,lLti ilrxaee dtl výr:*súipŤilrrril a nákiatlťli4,rlalir
příielrrce či cloklailťr o er,irl*nci prostřcdkii dotrtcc r pí,ijnr*elr a výclajiclr příjernce
(např. v,vpis z hlavlií knih3;. pentížniliarleníktr" rlaňar,é el,itlenc*).
Poskytovatel nrůžepožadol,at doložení clalšicir tloklatlli prokazuiicí použitítrrlosrfedkťr
1.,

11

_v-

.

dotace.

je porirren poslivtovatele priiběž.rrč irrlbrrrrorat o všech zrrrěnáeh. ktere tlrv
molrl1' při vynláhání rleopr,árrrrěně zadržerrýclr nebo tresprár-rrě porržitÝcli prostř,ecilrťr
Pi-ijenrce

ztrior,šit jeirr;

í]ůsta\.čtlil ěřitele neb* cltbyttlúst iťh§ pohleclál.ky.
Nedoch'ži-li přijenrce 1lor,,introsti plyrroucí mrt ztéto stulottvy ltebo bude-ii při proveclerré
liontrole zjištěirii* že dotac*.lte.ili čeri:iirra vsi:uliicl* sťlčelerll.na lič,i_žb3,,{a pi:skl,tnut{1. le
poskr,trrvatel opr:ár,nči: oej této srnlottr,,v otlstolrpit pisentným ozniitnerrim ziislanýnl
pŤíjemcrinr.

Vpi:ipaclč př"eiriěity pr,álTri íbr"ni5r pi,iienice pr'ecltázi podnlinlqv. práva

a

pcrlittttostt

stffttotené torito snrloul,,fill lla"ieho fiejiclr} nástrrpee, V takt,rvénl případě,ie pt'iienlee svého
tlásfullce ptrvitren proirazatelrič rr obsahtt této stttloul,,\, a pi:r,innirstech z *! plynoucíclr
infonlr:vat, V pi:ípadě zrušeni pííjerrrce.jako právrrické osoby s likviclaci je povinlrosti
pŤiiemue vrátit nev),četp*nciu tiást dotece rra ťtčetposk},t*vateíc tlveEieri;i v zálilar,i téio
srrlottvy a to clo 1-1 tilrů ocl vstuprt cio likv.idace. Ve stejné 1hůtě je příierirce vstoupivši clo
}ikr.idac* př*dloží posi<l,tovafeli fir:aričnír_r'p*řádárri d*tace dl* čtr, 1]I._ i:odri ťj. této
snrlourt,.
Všechrrv prvotni ťrčetnícloklady pt"íjetnce rrrusi hjt řádnč a viditelně označenl.slovv
..l{razeno z dotace hlěsta Pece potl SnrYžlio*" s uvedeniltt čisla této sttlloltr,\-. Totéžj*
př,íjerrrce povinen rrr,ádět při kcntaktri s rlérlii, ria svý-ch rvebových strankách a pi,i
propagaci svÝc'lt ali|ivit a čintt<lsti ur,*detlé r, č]" i. tétc sttrlotlr,l,"

tl.

Sankčni podmíIrk1,
V pi'ipadě porušc*i p*clrrrílrek pollžiti rlcťaee a po.;irrnnsti pi,ii*rir*e ctle této snrinrlvy brrdc
poslrytovatel pc}§ttuJ*\, at ctle § 22 zákolta č. 250"200ů §b, o rozpočtovýclr prar..icile clr
Úz_errrních rozpcrčtfi l,platrrétlr znění a rrásled,ně rlle zá|<ona č" ?80i2009 Sh. claňový řád
v platriértt znéttí.Za 6lorušetli potlrltineli této stttiour,,1, st považLrjc i pozcllri pr'ediožení
Ťinančniho vvpoř,ádání dotace dle této smlottvy příierrrcem.

\

t

\,.

i

§třrr,*rřova*í ďot*žka p{}skytel,ate|§

PoskYttrYatel ProhlaŠrrj*. Že poskyttruíi dotace r1le této stnlouvy a uzar,ť,eltítéttl smlouvy
Lr3,1o
sclrválenil Zasttrpitelstvenl Mčsta Pece pod Snčžl<atrna
_jelro l6. zaseclártí lqotlanénr clne
l6 9.2t}žúpod btrde*l u§fie§r-l}i č. }
1

\,.i.

závěrečná ustanoverrí
priiva a pcvitrll*sti plvnoueí z olrsahu tétc snrlour3,. §pory
z Právnich Parněrti <lle této smlr:uvy lozlrilrltrje v režimu s;rritr..niho řádu v pí.enes*né
Piisr:irn*sti Krajskr tiřad Krá{trvchriuí*ckéh§ illt_te, pil,*r.arsi;d rriin:ěsti l2;i5" 5Bů ů3
Hradec Krá}*ve,
2. Jaltékoiil'ztnČn,v či ťrPravv t*to snrlour,3, lze pr*r,ist půrizťťcntlott piserr:nelro dodatkrr
podepsanétrt* olrěltra sttll ur.tt í nl i strattaru i
_]. Tato srttlortva se vyltotovrue ve drlou v\.lt*foveniclt_
kažrlá ze slttlul.ttíclt stt.att obdržíjedno,
4. J,'*to slnloltva nabývá ;ilatnostr a .te)inn*sti rllr*ln
.j*.iillo p*dpisu,
5. srnltlvrri strany prcrlrlašrrji. že si trrtcl snrlottw přecljejírn porlpir.n
přečetl_v a že .ii Lzavirati
c{ie své Plar'é a sr"oboclrré l,{rle, vážrrč"určitě ;r srozur:riiekré. rrikoiil,r,
ti"cili a za nťrpacldě
nev-vlrotiriýclr Poclrrrinek. Na základě bezvýlrraťínélrosouhlasu s obsaltertt této
stt.tlonvy
připoju_ií §tttlur,ttí stťanl, sr,* poilpisy a *tiskr. l.azítka,

!, Snlluvní stl"tlt"t1' berou

na, sebe

.

Y Feci pod Sn*žkou dne
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