
vEŘEJ§IopnÁvxí snnrouvA o posKyTxrlrí DoTACE z
nozpočrtl mĚsTA pEC poD sNEžxoU l§A RoK 2{121 č.4íaawyps

uzar,řená dle odst, 5, § 10a zákona č. 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územnich rozpočtů v platnérn zněni a
dle § l 59 a násl zakona č. 500/200,t Sb., správní řád v platnórl zněni

Město Pec pod Sněžkou, iČ: 0027818l
Pec pod Sněžkou 230, 542 2 1 Pec pod Sněžkou
bankovní spojení : 107 -21 067 5a247 l010a
zastoupené starostott Al anert Tomáškem
dálejen poskytovatel

e

Paměť Krkonoš, z.ú., IČ: aT36573
třída Josefa 1l, 83, 542 26 Horní Maršov
ústav zapsaný v rejstříku Krajského soudu v Hradci Králor,é pod sp. zn. U 19

bankovni spoj eni. 2687 4E97 9/L]300

e-rnail , ,.;';, , ;: 1.11 l,,, ; l,, l. . :1|!:.. . : 
.

zastoupený ředitelkou Mgr. Evou }]rubou
dáleien pří.jemce, společně s poskytovatelem dáleien smluvní strany

uzavírají níže uvedené dne tuto smlouvu.

I.
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvv je poskytnuti individuelní dotace z rozpočtu poskytovatele na činnost přijernce

\,roce 202I. konkrétně na částečné pokrytí nákladťr na editaci historických a obrazových
dokumentů pro veřejně přístupnou rvebovou aplikaci Archa Krkonoš. Editace dokumerttŮ pro

webovou aplikaci je účeiern, na který-ie dotace určena, rok 2021 je dobou. vniž má být
stanoveného účelu dosaženo. Dotace bude konkrétně použita na částečné pokrytí nákladŮ na

vyhledávání, setřídění, zpracování a editaci historických listinných a obrazovÝch dokumentŮ
t}kajicích se vrcholu hory Sněžky, organizací a spolků v obci (HS, lanovka Sněžka, aj.), objektŮ
bez čp., (komunikací, kaplí, kiižů, trafostanic, drobnllch a doplňkových staveb aj ) z kat. úzerní
Velká Upa I, Velká Upa II a Pec pod Sněžkou a to ťormou uzavření dohod o provedení práce, příp. i
jiných smluv či objednávek, se třetimi osobanri, které budou výše popsané činnosti snrluvně
vykonávat. Veškerá činnost bude prováděna v souladu s metodikou pro editaci aplikace Archa
I(rkonoš z roku 20l8, všechny vÝstupy editační činnosti budou zpřístupněny na volně přístupné

rvebové aplikaci Archa Krkonoš (, , ,,;l' ;,] ,: ,:,,-, _, ).

lI.
Výše dotace a lhůty

Poskytovatel poskytne příjernci neinvestični dotaci ve výši 75.000,-- Kč, slovy: sedmdesátpěttisíc
korun českých. Poskytovatel dotaci poskytne bezhotovostním převodem na účet příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy a to najednorr fiednorázovou platbou) ve lhůtě do 30 dnťr od podpisu této

smlouvy.

t II.
Podmínky použití dotace a povinnosti příjemce

Příjemce se zavazuje dotaci použit výhradně pro účel, pro ktery rnu lryla dotace poskytnuta a

kterlý je specifikován v čl. I. této smlouvy.
Příjerrrce není oprávněn převádět prostředky dotace na jiné osoby, pokud se nejedná o přírnou

ťrhradir souvisejicí s činností uvedenou v čl. I. této smlr:r"rvy,

Příjernce odpor,ídá až do f-inančního vypořádání dotace za jeji účeinó a hospodámé použití,
Příierrrce dotace zajistí ve stém účetnictví v souladu s obecně závaznými právními předpis1,,,

zejména se zákonem č, 563i l991 Sb, o účetnictvi v platnérn zněni. řádné sledování a účtování
prostŤedkťr dotace.
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5. Přrjemce je oprávněn prostředky z poskytnuté dotaci využ,ít do 3l .12.?a21. Prostředky dotace
dle tóto smlouvy nelze přer,ádět do jiného roku.

6. příjemce dotace .je povinen umožnit pracovnikům poskvtovatele provedení kontroly čerpání
poskytnutých prostředků a poskytnout jirn k tomu veškeré potřebné doklady, informace a
součinnost, a tojak do doby finančního vypořádáni dotace" tak i při kontrole následné.

7. Příjernce se zavazuje přeclložit poskytovateli nejpozděii do 31 1 2022 finanční r,ypořádáni
dotace a ve steiné ibťrtě vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlavi této smlor"rvy případné
nevyčerpané dotačni prostředky,

8. Finanční vypořádání dotace bude obsahovat zejména:
a) Kopie faktur, na jejichž základě b,_vly touto snrlouvou poskytnuté dotačni prostředk_v*

převeden_v ířeti m osobam"
b) kopie výpisů běžného účtu přijemce prokazujicí úhrady výše uvedených t-aktur nebo kopie

výdaj ových pokladních dokladů,
c) kopie dokladů o zaťičtováni prostředků dotace do výnosůipřijinů a rrákladů/v,l:dajů příjemce

či dokladů o evidenci prostředků dcltace v přijinech a výdajích příjemce {např, výpis z hlavni
knihy, peněžního deniku" daňove eviclence).

Poskytovatel může požadovat doloženi dalších clokladů prokazující použití prostředků dotace.
9. Příjernce je povinen poskytovatele průběžně informovat o všech změnách, které by mohly při

vyrnáhání neoprávněně zadržených nebo nesprávně použitýclr prostředků zhoršit jeho postaveni
věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky.

l0. i§edodrži-li příjenrcc povinnosti plvnouci mu ztéto s*llouvy nebo bude-li při provedené
kontrole zjištěno, že dotace neni čerpána v souladu s účelern. na nějž byla poskytnuta. je
poskytovatel oprávněn od této slnlouvy odstor"rpit pisemnýrrr oznámením zaslaným pří_jernci.

l l. V případě přerněnv právní forrny příjemce přecházi podrnínky, práva a povinnosti stanovené
touto smlouvou na jelro nástupce. V takovérrr případě je příjernce svého nástupce povinen
prokazatelně o obsahr.r této smlouvv a povinnostech z ni plynor"rcích iní-órrnovat. V připadě
zrušení příjernce jako právnické osoby s likvldaci je povinnosti příjernce vrátit nevyčerpanou
část dotace na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této srniouvy ato do l4 dnů od vstupu do
likvidace. Ve stejné lhůtě je příjerrrce vstoupivší do likvidace předloži posk,vtovate]i firrančni
vypořádání dotace dle čl. lIL, bodu ó. této smlouvy.

12. Všechny prvotni ilčetní dokladv příjenrce rrrusi bý,t řádně a viditelně označenv slovv .,[[razeno
z dotace Města Pece pod Sněžkou" s uvedením čísla této snrlouvy. Totéž je příjemce povinen
rrvádět při kontaktu s rrrédii, na svých webovÝch stránkách a při propagaci sl,ých aktivit a
činnosti uvedené r, čl. i" této srnlouvy.

1 3. eriiemce bere na vědclmi, 2g výše poskytnuté dotace dle této snrlouvy je nižší, než část]<a- o niž
požádal ve své žádosti ze dne 4.11.2020. Přijernce prolrlašuje, že tato íbnna sdělení o ponižení
dotace oproti žádané výši je pro něj zcela dostačující anežádá vtéto věci dalších rozhodnrrtí,
sdělení či vysvětleni.

Iv.
Sankční podmínky

V případě porušení podrrrinek použití dotace a povinností přijernce dle této smlouvy bude
poskytovatel postupovat dle § 22 zákona ó. 250Da00 Sb. o rozpočtor,,ých pral,idlech úzenrnich
rozpočtů vplatném zněni a následně dle zákona č. 28012009 Sb daňový řád vplatném zněni. Za
porušení podrrrínek této smlor"tvy se považuje i pozdní předloženi finančního vypořádání dotace dle
této srnlouvy příjemcem.

v.
Schvalovací doložka poskytovatele

Poskytovatel prohlašuje, že poskytnutí dotace dle této smlouvy a uzavření této srnloul,y by,lo
schváleno Zastupitelstvern Města Pece pod Sněžkou na jeho 19. zasedáni konaném dne 16.12"202a
pod bodeiri usnesení č. l2.
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vI.
závěrečná ustanovení

Srnluvní strany berou na sebe práva a povinnosti plynoucí z obsahu této smlouvy. Spory
z Právníclr poměrŮ dle této smlouvy rozhoduje v režirnu správního řádu v přenesené působnosti
Krajský Úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské nárněstí l245" ,500 03 Hradec Králové,
Jakékoliv změny či úpravy této stnlouvt, lze provést pouze fbrmou pisernného dtldatku
podepsaného oběma smluvnimi sťanami.
Tato snrlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotovenich, každá ze smluvních stran obdrží jedno.
Tato sinlourra nabývá platnosti a účinnosti dnem jejiho podpisu.
smlr-rvní strany prohlašují. že si tuto smlouvu před jejim poiipisem přečetl3, a že ii uzavirají rlle
sr'é pravé a svoboelné vťrle, viůné, určitě a srozumitelně. nikoliv v tisni a za nápadně
nevýhodných podrnínek. Na základě bezvÝhradného souhlasu s obsahem tóto smlouvy připo,1uji
srniuvní strany své podpisy a otisk.v razitka.
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