vEŘEJNopnÁvNí svrrouvA o posKyrxurí DoTACE z
nozpočru vrĚsTA pEC poD sNnžrou NA RoK 2020 č.9l2020A/pS
uzaťená dle odst. 5, § lOa zákona č.25012000 Sb. o rozpočtorných pravidlech územních rozpočtův platném ménl a
dle §159 anásl. zákonač.500/2004 Sb., správnířádvplatrrém znění

Město Pec pod Sněžkou,IČ:00278181
Pec pod Sněžkou 230, 542 2I Pec pod Sněžkou
baŇovní spojení: I07 -21067 50247 l0I00
zastoupené stafostou Alanem Tomáškem
dálejen poskytovatel

:.

a

Z&S Apache Team, z.s.,IČ: 26611848
spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze pod sp.
Třebízského 358, 280 02 Kolin 4
bankovní spojení: 16823 13 63 / 0600
zastoupený předsedou Mgr. Janem Slavíěkem
dále jen příjemce, společně s poskytovatelem dále jen smluvní strany

zn.L

13250

lzavíraji nížeuvedené dne tuto smlouvu:
I.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je poskytrrutí individuelní dotace zrozpoěhl poslgrtovatele na činnost příjemce v roce
2020 na základějeho podané žádosti, konkrétně na uspořádrání akce ,,BIKE vÍrpNo MTB 2020'§ která se
v Peci pod Sněžkou bude konat ve dnech 10.-12,7.2020, Uspořádání výše uvedené akce je účelem,na kteqý
je dotace určena, doba konání výše uvedené akce je dobou, v nížmá b;it stanoveného účeludosaženo.
Dotace bude použita na ěástečnékrytí nákladů na organizaěně-technické zabezpeěení akce (propagace,
příprava tratí, pořadatelská služba, rozhoděí a qýsledkoqý servis a dalšíqýdaje spojené s uspořádáním akce).

il.

Výše dotace a lhů§
Poskytovatel poskytne příjemci neinvestiění dotaci ve výši 75.000,-- Kě, slovy: sedmdesátpěttisíckorun
Českých, Poskytovatel dotaci poskytne bezhotovostním převodem na účetpříjemce uvedený v záhlavi tďo
smlouvy a to najednou (ednorázovou platbou) ve lhůtě do 30 dnů od podpisu této smlouvy.

In.

Podmínlcy použitídotace a povinnosti příjemce
1. Příjemce se zavazlje dotaci použit qýhradně pro úěel, pro ktery mu byla dotace poskytnuta aktery je
specifikovrán v čl. I. této smlouvy.
2. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace na jiné osoby, pokud se nejedná o přímou
úhradu související s akcí uvedenou v čl. I. této smlouvy.
3. Příjemce odpovídá až do finaněního vypořádání dotace za jejiúčelnéa hospodárné použití.
4. Příjemce dotace zajistí ve svém úěetnictvív souladu s obecně závaznýmiprávními předpisy, zejména se
zákonem é.563lI99I Sb. o úěetnictvív platném znění, řádné sledování a úětování prosťedků dotace.
5.," Příjemce je oprávněn prostředky zposkytnuté dotaci využit do 15.9.2020. Prostředky dotace dle této
smlouvy nelze převádět do jiného roku.
6. Příjemce dotace je povinen umožnit pracovníkům poslgrtovatele provedení kontroly ěerprání
Poskytrut}ch prostředků a poskytnout jim k tomu veškerépoťebné doklady, informace a součinnóst a
to jak do doby finaněního vypořádání dotace, tak i při kontrole následné.
7.
Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli nejpozději do 30.9.2020 finančnívypořádání dotace a ve
stejné lhŮtě vrátit na účetposkytovatele uvedený v záhlavi této smlouvy případnénevyěerpané dotační
prosředky.
8. Finanění vypořádání dotace bude obsahovatzejména:
a) Kopie faktur, na jejichž základé byly touto smlouvou poslcytnuté dotaění prostředky, převedeny
1

třetím osobám,

b) kopie qýpisů běžného úěfu příjemce prokazující úhrady qýše uvedených
qýdajových pokladních dokladů,

faktur nebo kopie

(

c)
9.

koPie dokladŮ_ o zaúČtováníprosťedků dotace do qýnosflpříjmů a nákladr7qýdajů příjemce
či
dokladŮ o evidenci prosťedkůdotace v příjmech a vý'dajích'pŮ3"-." (např. výpis
,niu""i knihy,

peněžního deníku, daňové evidence).
PoskYtovatel mŮŽe poŽadovat doloženídalšíchdokladů prokazujicí použitíprosťedků
dotace.
Příjemce je Povinen poslgrtovatele pruběžně informovai o všecň zrněnách, tteré
by mohly při vymáhání
neoPrávněně zadŮených nebo nesprávně použit}ch prostředků zhoršit jeho postavení
věřitele nebo
dobytnost jeho pohledávky.

10, NedodrŽÍ-li Příjemce Povinnosti plynoucí ml ztéto smlouvy nebo bude-li při provedené
kontrole
zjiŠtěno, Že dotace není Čerpána v souladu s účelem,na nějž býh poskytnuta, je poskytovatel
opnávněn
od této smlouvy odstoupit písemným oznámením zaslanýmpřr3".ói.
11, VPŤÍPadě PřeměnY Právní formy příjemce píecházi podmínky, ptáva a povinnosti stanovené
touto
smlouvou na jeho nástuPce. V takovém případě je piíjemce svéňo nástupce povinen prokazatelně
o
obsahu této smlouvy a povinnostech zní plynoucích informovat. Vpřípadď zrušení'příjemcejako
Právnické osobY,slikvidací je povinností příjemce vrátit nevyeerpanou ěást dotace na účet
PoskJrtovatele uvedený v záhlaví této smlouvy a to do 14 dnů od vstupu do fikvidace. Ve stejné lhůtě j"
Přijemce vstouPivŠÍdo likvidace předloží poskytovateli finanění ,ypóraae-i dotace dle čl. rfu., boau o.
této smlouvy.

12, VŠechnY Prvotní Úě_etni doklady příjemce musí být řádné aviditelně označeny slovy
,,Ilrazeno z dotace
Města Pece Pod SněŽkou" s uvedením ěísla této smlouvy. Totéžje prijemce
|ovinen uvádět při
kontaktu s médii, na svých weboqých sforánkách a při propagaci svých

1

3,

smlouvy.
Příjemce bere na vědomÍ, Že

uttiuiá

akce uvedené v čl. I. této

rnýŠeposlgrtnuté dotace dle této smlouvy je nižši,než částka, o niž požéd,al
ve své Žádosti ze dne 29.10,2019. Příjemce prohlašuje, že tato forma sdělení o ponižení
dotace oproti
ŽádanévýŠijepro něj zcela dostaČujioi anezidav tétó věci dalšíchrozhodnutí,
sdělení či vysvětlení.

Iv.
Vpřípadě porušenípodmínek použitío",":J:THfl:r:Ti"frr.mce dle této smlouly
bude poslytovatel
PostuPovat dle § 22 zél<ona ě.250/2000 Sb. o rozpočtoqých pravidlech izemnich.orpo8tů , ptutne^

rnění a

následně dle zákona ě. 28012009 Sb. daňoqý řád v platném ricni.

V.
Schvalovací doložka poskytovatele
PoskYtovatel ProhlaŠuje, Že Poskytnutí dotace dle této smlouvy a uzavření
této smlouvy bylo schváleno
Zastupitelstvem Města Pece pod SněŽkou na jeho 10. zasedání kónaném
dne 18,12.2019 pod bodem usnesení
č.6,

vI.

závěrečná ustanovení
1, Smluvní stranY berou na sebe práva a povinnosti plynouci zobsahu této
smlouvy.Spory zprávnich
Poměru dle této smloulY roáoduje v režimu spnívního řádu v přenesené působnosii ňu.;st"y traa
Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 124š,500 03 }kadec rrrttove.
2, Jakékoliv změnY ČiÚPravY této smlouvy lze provést pouze formou písemného
dodatku podepsaného
oběma smluvními stranami.
i, T_uto
rďo smlouva se vYhotovuje ve dvou vyhotoveních,každáze smluvních stran obdržíjedno.
smlouva nabýváplatnosti a účinnostidnem jejího podpisu.
!5, Smluvní
stranY ProhlaŠujÍ,že si tuto smlouvu přě9}jň pódpi..- přeěetly
a že ji uzavirajídle své pravé
a svobodné vŮle. váŽně, urěitě a srozumitelně, nikóňv v'tísni a
za nápadně neqýhodných podmínek. Na
& ,, ,
ZaKIadě bezvýhradného souhlasu s obsahem této smlouvy připojují
smluvní .táy .ue poopi.y a otisky
razitka.

V Peci pod Sněžkou dne
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