vnŘnilqopnÁvNí svrr,ouvA o posKyrxurí DoTACE z
nozpočru uĚsTA pEC poD sNnŽxou NA RoK 2021 č.lt2021lvps
uzavřenádleodst.5, § lOa zákonač.25012000 Sb. orozpočtouýchpravidlechúzemníchrozpočtůvplatrrémzrňnia
dle §159

a

násl. zákona č. 50012004 Sb., správní řád v platném zrění

Město Pec pod Sněžkou,IČ: 00278181
Pec pod Sněžkou 230,5422IPec pod Sněžkou
bankovní spojení: I07 -21067 50247 l 0100
zastoupené starostou Alanem Tomáškem
dálejen poskytovatel
a

TJ Slovan Pec pod §něžkou, z.s.,IČ: 00653896
Pec pod Sněžkou 230, 542 2I Pec pod Sněžkou

bankovní spojení: I27 39437 7 l 0300
e-mail: transski@volny.cz
zastoupený předsedkyní Mgr. Blankou Sochorovou
dále jen příjemce, společně s poslgrtovatelem dále jen smluvní strany
uzavírají nížeuvedené dne tuto smlouvu:

L

Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je poskytnutí individuelní dotace zrczpoétu poskytovatele na a) poíádáni lyžařs§ých
závodtt v roce 2021, b) ěinnost příjemce v roce 202I, ke které byl příjemce založen, tj. k organizaci
sportovní činnosti mládeže a jŤ výchově a c) nákup celosezónních lyžařs§ých jízdenek na lyžařskou sezónu
202112022 do areálu Skiresort Cernáhora - Pec pro závodíci členy příjemce, na základě jeho podané žádosti,
konkrétně na a) ýdaje na časomíru,nákup cen, odměny brigádníkům a dalšíqýdaje spojené s pořádáním
závodi, na b) ýdaje na odměny trenérum, na letní sportovní sousťedění (ubytování, strava, doprava aj.),
úhradu tzv. kódov}ch ěísel ČSra na c) nrákup celosezónních lyžařských jízdenek na lyžařskóu ,""ónu
202112022 do areálu Skiresort Černá hora - Pec pro závodíci členy příjemce, a na další(neinvestiění) výdaje
spojené s činnostípříjemce.
Pořádání lyžařských závodtt, organizovaná sportovní činnost a qýchova a nákup celosezónních lyžařských
jízdenek je účelem,na kter,ý je dotace urěena, rok2021je dobou, v nížmá b;it stanoveného účeludosaženo.

V případě, že během roku202I bude založen Oddíl tenisu TJ Slovan Pec pod Sněžkou, z.s či pobočný spolek
s obdobným nizvem a urěením ve smyslu čl. V. stanov příjemce ze dne 1 8.1 0.2016, je část dotace ve výši
30.000,-- Kč určena na činnost tohoto poboěného spolku. V takovém případě se příjemce zavazqe do 15 dnů
od prokazatelného přijetí informace o čísleúětu nově zíizenéhopobočnéhospolkupřevést částku 30.000,-Kě na úěet poboěného spolku. Předložit vytičtování této části dotace však zůstává povinností příjemce s tím,
že podmínky předání podkladů pro lyúčtováni této části dotace budou sjednány samostatnoú dohodou
uzavřenou mezi příjemcem a pobočn;ým spolkem. Část dotace ve qýši 30.000,-- Kě urěena a) uspořádání
tenisového turnaje dětí do 16 let v Peci pod Sněžkou ve qýši 5.000,-- Kě, b) qa ěástečnékrytí nákladů na
hromadnou organizovanou dopravu dětí do 16 let na tenisové turnaje, na úhradu pronájmu tenisového hřiště
a kryté tenisové haly v roce 2021a na pořádání přednášek a školení (na téma např. kondiění příprava dětí,
výživa a stravováni, zatěžování a rehabilitace dětí, stipendia a studijní možnosti tenistů v zahraničí)ve výši
25.000,-- Kě, Uspořádání ýše uvedené akce (dětského tenisového turnaje), zajištění dopravy dětí na turnaje
v jiných městech a úhrada pronájmu tenisového hřiště a kryté tenisové haly jsou účelem,naktery je dotace
určena, doba konání qýše uvedené akce a turnajů v jiných městech je dobou, v niž má b;it stanoveného účelu
dosaženo. Dotace bude použita a) na ěástečnékrytí nákladů na organizačně-technické zabezpeěení turnaje
(propagace, nákup cen, nákup občerstvení a nápojů (vyjma alkoholických) pro zajištění pitného režimu
hráčů), b) na ěásteěné krytí nákladů na hromadnou organizovanou dopravu dětí do 16let na tenisové turnaje
v roce 2021 pořádané v jiných městech (Lomnice nad Popelkou, Dvůr Králové nad Labem, příp, jiných); na
pro pronájem tenisového hřiště a kryté tenisové haly pro tréninkovéa turnajové účely;na pořádrání přednášek
a školení(na téma např. kondiění příprava détí,výživa a stravování, zatéžováni a rehabilitace dětí, stipendia
a studijní možnosti tenistu v zahraniěi).

il.

Výše dotace a lhůty
Poskytovatel poskytne příjemci neinvestiční dotaci ve ýši 250.000,-- Kč, slovy: dvěstěpadesáttisíc korun
českých. Celá tato částka je urěená (bezbližšíspecifikace) na qýdaje uvedené v ěl. I. Této smlouvy pod body
a), b) a c). Poslgrtovatel dotaci poskytne bezhotovostním převodem na účetpříjemce uvedený v zéÚ;'.lavi této
smlouvy a to najednou (ednorázovou platbou) ve lhůtě do 30 dnů od podpisu této smlouvy.

ilL

1.
2.
f

J.

4.
5.
6.

7.

8.

Podmínky použitídotace a povinnosti příjemce
Příjemce se zavazlje dotaci poažtt qihradně pro úěel, pro kteý mu byla dotace poskytnuta a ktel'ý je
specifikován v čl. I. této smlouvy.

Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace na jiné osoby, pokud se nejedná o přímou
úhradu související s činnostíuvedenou v čl. I. této smlouvy.

Příjemce odpovídá až do finančníhovypořádání dotace za jeji úěelnéa hospodárné pouŽitÍ.
Příjemce dotace zajistive svém účetnictvív souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se
zákonem é. 5631199I Sb. o účetnictvív platrrém znéni, řádné sledováni aúétováníprostředkŮ dotace.
Příjemce je oprávněn prostŤedky z poskytnuté dotaci využit do 31.12.2021. Prostředky dotace dle této
smlouvy nelze převádět do jiného roku.
Příjemce dotace je povinen umožnit pracovníkům poskytovatele provedení kontroly čerpání
poskytnut}ch prostředků a poslgrtnout jim k tomu veškeré potřebné doklady, informace a souěinnost, a
to jak do doby finančníhovypořádiání dotace, tak i při kontrole následné,
Příjemce se zavazqe předložit poskytovateli nejpozději do 31.1.2022 finanénívypořádání dotace a ve
stejné lhůtě vrátitna účetposkytovatele uvedený v záůúavítéto smlouvy případnénevyěerpané dotaČní
prostředky.

Finanění vypořádání dotace bude obsahovatzejména:
faktur, na jejichž zák|adé byly touto smlouvou poslgrtnuté dotačníprostředky převedeny

a) Kopie

třetím osobám,

b) kopie

c)

\rýpisů běžného účtupříjemce prokazujícíúhrady qýše uvedených faktur nebo kopie

v}dajových pokladních dokladů,

kopie dokladů o zaúčtováníprosťedků dotace do výnostr/příjmů a nákladůlvýdajůpříjemce či
dokladů o evidenci prostředků dotace v příjmech a ýdajích příjemce (např. v}pis zhlavni knihy,
peněžního deníku, daňové evidence).

Poskytovatel můžepožadovat doloženídalšíchdokladů prokazující použitíprosťedkŮ dotace.
9. Příjemce je povinen poskytovatele průběžně informovat o všech zménách, které by mohly při vymáhání
neoprávněné zadňených nebo nesprávně použi!ých prostředků zhoršit jeho postavení věřitele nebo
dobytnost jeho pohledávky.
10. Nedodržili příjemce povinnosti plynoucí ml ztéto smlouvy nebo bude-li při provedené kontrole
zjištěno, že dotace není ěerpána v souladu s účelem,na néjžbyla poskytnuta, je poskytovatel oprávněn
od této smlouvy odstoupit písemným oznámením zas|aným příjemci.
11. Vpřípadě přeměny právni formy příjemce píechéaípodmínky, 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

je

povinností příjemce vrátit nevyěerpanou část dotace na ÚČet
poskytovatele uvedený v záů,lavi této smlouly a to do 14 dnů od vstupu do likvidace. Ve stejné lhůtě je
příjemce vstoupivší do likvidace předloží poskytovateli finančnírypořádání dotace dle čl. ilI., bodu 6.

právnické osoby

s

likvidací

této smlouvy.

12. Všechny prvotní účetnídoklady příjemce musí být řádně a viditelně označeny slovy ,,Hrazeno z dotace
Města Pece pod Sněžkou" s uvedením ěísla této smlouvy. Totéžje příjemce povinen uvádět při

kontaktu s médii, na sqých weboqých stránkách a při propagaci svých aktivit a činnosti uvedené v čl. I.
této smlouvy.

Iv.

Sankčnípodmínky
použni
a povinností příjemce dle této smlouvy bude poslcytovatel
podmínek
dotace
porušení
případě
V
pravidlech územníchrozpoětu v platném znéni a
o
rozpočtoých
Sb.
postupovat dle § 22 zákonaé.25012000
platném
znění. Za porušenípodmínek této smlouly se
následně dle zákona ě. 28012009 Sb. daňoý řád v
považuje i pozdní předložení finaněního vypořádání dotace dle této smlouvy příjemcem.

v.

Schvalovací doložka poskytovatele
Poskytovatel prohlašuje, že poskytnutí dotace dle této smlouvy a ltzavíeni této smlouvy bylo schváleno
Zastupitelstvem Města Pece pod Sněžkou na jeho 19 . zasedání konaném dne 16.12.2020 pod bodem usnesení
ě. 8.

vL

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 náměstí 1245,500 03 [kadec Králové.
2. Jakékoliv změny ěi úpravy této smlouly lze provést pouze formou písemného dodatku podepsaného
oběma smluvními stranami.
_]. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, každáze smluvních stran obdržíjedno.
4. Tato smlouvanabývá platnosti a účinnostidnem jejího podpisu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přeěetly a že ji azavírají dle své pravé
a svobodné vůle, viážně, urěitě a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně neqýhodných podmínek. Na
základé bezllýhradného souhlasu s obsahem této smlouvy připojují smluvní strany své podpisy a otisky
razítka.

15
V Peci pod Sněžkou dne

-r,?- 2r,21

.

TJ §L0VAN

PEc PoD §NĚŽxou, z.s.

542 21 Pec pod Sněžkou 230
lČ: 00653896 DlČ: CZ00653896

vo

ťlf,

<"ž/,

prrJemce

