
vnŘn.nvopnÁwí snnr,ouvA o posKyrNurí DoTACE Z
nozPoČru nnĚsTA pEC poD sNnžrou NA RoK 2021 č.l0t2021Nps

uzavřená dle odst. 5, § 10a zékona ě.250D000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném měni a
dle §159 a násl. zíkona č. 50012004 Sb., správní řád v platrrém zrěni

Město Pec pod Sněžkou,IČ: 00278181
Pec pod Sněžkou 230,5422I Pec pod Sněžkou
bankovní spojení: 107 -21067 50247 l0t00
zastoupené starostou Alanem Tomáškem
dálejen poskytovatel

a

Z&S Apache Team, z.s.,IČ: 266tI84S
Třebízského 358, 280 02 KoIín 4
sPolek zapsaný ve spolkovém rejstříku.Městského soudu v Ptaze pod sp. zn. L 13250
bankovní spojení: 16823 13 6310 1 00
e-mail: team@c},cl inga gency.cz
zastoupený předsedou Mgr. Janem Slavíčkem
dále jen příjemce, společně s poskytovatelem dále jen smluvní strany

uzavirají níže uvedené dne tuto smlouvu:

I.
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvY je poslgrtnutí individuelní dotace zrczpoětll,poskytovatele na činnost příjemce
v roce 202I na záHadějeho podané žádosti, konkrétně na uspořadání akce ,,BIKE vírBŇp"urn
202I*, která se v Peci pod SněŽkou bude konat ve dnech 29.-30.5.2021. Uspořádání výše uvedené
akce je ÚČelem, na kter.ý je dotace určena, doba konání výše uvedené akce je dobou, , 

^z ^auytstanoveného ÚČelu dosaŽeno. Dotace bude použita na částečné krytí nákladů na organizaenÉ_
technické zabezPeěení akce (propagace, příprava tratí, pořadatelská siužba, roáodčí a r}sledkový
servis a další výdaje spojené s uspořádáním akce).

il.
poskytovatel poskytne. tlj.."ryi ":ff#lff" tTg ve vyši 75.000,-- Kč, slovy:
sedmdesátPěttisíckorun Čes§ých. Poskytovatel dotaci poskytne bezhotovostním převodem na účet
Příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy a to najednou fiednorázovou platbou) ve lhůtě do 30 dnů
od podpisu této smlouvy.

ilI.
Podmínky použití dotace a povinnosti příjemce

Příjemce se zavazuje dotaci použit výhradně pro účel, pro který mu byla dotace poskytnuta a
kteqý je specifikovián v č1. I. této smlouvy.
Příjemce není oPrávněn převádět prostředky dotace na jiné osoby, pokud se nejedná o přímou
úhradu související s akcí uvedenou v čl. I. této smlouvy.
Příjemce odpovídá aŽ do finanČního lypořádání dotace za jejíúčelné a hospodárn é použitt.
Příjemce dotace zajistí ve svém účetnictví vsouladu soúecně závamými právními předpisy,
zejména se zákonem Č. 56311991 Sb. o účetrrictví v platném znéní, řádné slidovaní a účtování

1.

2.

J.

4.

prostředků dotace.
5. Příjemce je oPrávněn prostředky zposlqrtnuté dotaci vytůít do t5.6.2021. prostředky dotace

dle této smlouvy nelze převádět do jiného roku.
6. Příjemce dotace je Povinen umožnit pracovrríkům poslqrtovatele provedení kontroly čerpání

PoskYtnut/ch ProstředkŮ a poskytnout jim k tomu veškeré potřebné doklady, infórmaóe a
souČinnost, a to jak do doby finančního vypořádrání dotace, tak i při kontrole následné.



7. Příjemce se zavazlje předloŽit poskytovateli nejpozději do I5j202I finanční vypořádání
dotace a ve stejné lhŮtě vrátit na účet poskytovatóie uvedeny v záhlaví této smlouvý pripaane
nevyčerpané dotační prostředky.

8. Finanční vypořádání dotace bude obsahovatzejména:
a) Kopie faktur, na jqichž zakladé byly touto smlouvou

převedeny třetím osobám,

ZevérečnljLruooo"oi
Smluvní stranY ber,ou na sebe práva a povinnosti plynoucí z obsahu této smlouvy. SporyzPrávníeh PoměrŮ dle této 9mlouvy rozhoduje v režimu-správního řádu v přenesené působnosti
IQajsk} uřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměsti 1245,500 03 Hiadec Králové.Jakékoliv zménY Či ÚPravY této smlouvy lze provést pouze formou písemného dodatkupodepsaného oběma smluvními stranami. -- r--

Tato smlouva se vYhotovuje ve dvou vyhotoveních, kvždáze smluvních stran obdrží jedno.

poskytnuté dotační prostředky

b) koPie výPisŮ běŽného Účtu příjemce prokazující úhrady výše uvedených faktur nebo kopie
výdaj ových pokladních dokladů,

c) koPie dokladŮ o zaúČtování prostředků dotace do výnostVpříjmů a nákladtr/qýdajů příjémce
Či dokladŮ o evidenci Prostředků dotace v příjmech avyaaiicipffjemce 1napr. vypis z illavni
knihy, peněžrího deníku, daňové evidence).

PoskYtovatel mŮŽe poŽadovatdoložení dalších dokladů prokaz$ícipoužitíprostředků dotace.9. Příjemce je Povinen poskytovatele pruběžně informovat o všech zlnénach, které by mohly při
vYmáhriní neoPnívněné zadrŽených nebo nesprávně použitých prostředků áoršit jeňo postáváni
věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky

10. NedodrŽÍ,li PÍÍjemce povinnosti plynoucí mu ztéto smlouvy nebo bude-li při provedené
kontrole zjiŠtěno, Že dotace není čerpána v souladu s účeleá, na néjž byla poslrytnuta, je
Poslgrtovatel oPrávněn od této smlouvy odstoupit písemným oznámením zasíarri,Ápříjemci.' "

11, VPříPadě PřeměnY Právní formy příjemce préciazi poá-ioky, práva a povinnosti stanovené
touto smlouvou na jeho nástupce. V takovém případě je příjemce svéňo nástupce povinen
Prokazatelně o obsahu této smlouvy a povinnostěch z.ri ptýrrou.ích informovat. v pxpaac
zruŠení Příjemce jako Právnické osoby s likvidací je povinno.ti pri;.-.e vrátit ,rerryeerparro.,
Část dotace na ÚČet poskýovatele uvedený v záhtaií této smlouvy a to do 14 dnů oa ',rrt ri., ao
likvidace. Ve stejné,lhůtě je příjemce vstoupivší do likvidace pi,edloží poskytovatet nrraneni
vypořádání dotace dle čl. III., bodu 6. této smlouvy.

12, VŠechnY PrvotnÍ_ÚČetní doklady příjemce musí b;it řádně a viditelně označeny slovy ,,Hrazenoz dotace Města Pece Pod SněŽkou" s uvedením čísla této smlouvy. Totéž jě př,ij.-.; povinen
uvádět Při kontaktu s médii, na sv,ých webových strtínkách a pri piopagaci ivýcň aktivii a akce
uvedené v čl. I. této smlouvy.

13, Příjemce bere na vědomÍ, Že výŠe poslqrtnuté dotace dle této smlouvy je nižší než ěástka, o níž
PoŽádal ve své Žádosti ze dne I}.tI2020. Pffjemce prohlašuje, že tato"ror-u sdělení o ponížení
dotace oProti Žádané výŠi je pro něj zcela dóstačujicí a nežádá v této věci dalších roáodnutí,
sdělení či vysvětlení.

Iv.

V případě porušení podmínek p""ži lt:ťť'""iTi",#"stí příjemce dlo této smlouvy bude
PoskYtovatel PostuPovat dle § 22 zákona č. 250l2boo su. o rozpočtoqých pravidlech íuemních
ro4počtů v platném zněru a následně dle zákona č. 28012009 Sb. barior;, raď 

"platném 
znění. Za

PoruŠení Podmínek této smlouvy se považuje i pozdní předložení finančúho vypořádání dotace dle
této smlouvy příjemcem

v.
Schvalovací doložka poskytovatele

PoskYtovatel ProhlaŠuje, Že poskytnutí dotace dle teto Šmlouvy a uzavřeri této smlouvy byloschváleno Zastupitelstvem Města Pece pod SněŽkou na jeho 19. zasedánr konaném dne l6.t2.2020
pod bodem usnesení č. 10.

1.

2.

J.



í
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.
5. Smlul-ní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že ji uzavírají dle

sr'é prar,é a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně
nerj'hodných podmínek. Na základě bezvýhradného souhlasu s obsahem této smlouvy připojují
smiuvní strany své podpisy a otisky razítka.
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