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uzavŤená dle od§t. 5, § lOa zákona č.25012000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtův platném znění a
dle § l59 a násl. ákona ě. 500/2004 Sb., správní řád v platném zněnl

Město Pec pod §něžkou,IČ: 00278181
Pec pod Sněžkou 230,542 2I Pec pod Sněž.kou
bankovní spojení: l07 -21067 50247 l0t00
zastoupené staío§tou Alanem Tomráškem
dálejen poskytovatel
a

Nadačnífond KlaPet o, |Č: 03456277
Vybíralova 934123,198 00 Praha 9 - ČenrýMost
fond zapsaný v rejsříku Městského soudu v Praze pod sp. m. N 1172
bankovní spojení: 230069297 612010
e-mail: info@klapeto. eu
zastoupený členy správní rady ThDr. Kateřinou Klasnovou a Jaroslavem Petroušem
dále jen příjemce, společně s posk5rtovatelem dále jen smluvní strany

luavírajinížeuvedené dne tuto smlouvu:
I.
Předmět smlouvy
Předrnětem smlouvy je poslrytnutí individuelní dotace z rozpočtu poslrytovatele na činnost příjemce
vroce 2021 na zákJadě jeho podané ádosti, konlaétně na uspořádání akce ,,řIandicap Festival",
jehož součástíbude charitativní akce,,Na Sněžku pío ......", kteni se vPeci pod §něžkou bude
konat dne 29.5.202I. Uspořádání výše uvedené akce je účelem,na který je dotace určena, doba
konání výše uvedené akce je dobou, v nůmábýt stanoveného účeludosaženo. Dotace bude použita
na Částďné kqrtí nrákladů na organizačně-technické zabezpeéeníakce (propagace, tisk plakát&,
výroba a tisk benefičníchhiček, letáků, reklamy v rádiích a v tisku, na zajištění pódia, stanu a
dětslr,ých atrakcí, zajištěníozrručení, honorář účinkujícícha dalšívYdaje spojené s uspořádáním
akce).

il.

Výše dotace a lhůty
Poslqrtovatel poskynre příjemci neinvestičnídotaci ve výši 100.000,-- Kč, slovy: jednostotisíckorun
česlcých. Poslqrtovatel dotaci poskytne bezhotovosfiúm převodem na účetpřiiemce uvedený
v záhlaví této smlouvy a to najednou (ednorázovou platbou) ve lhůtě do 30 dnů od podpisu této
smlouvy.

1.

2.
J.
4.

5.

III.
Podmínky pouátí dotace a povinnosti příjemce
Příjemce se zavazlje dotaci polůit výhradně pro účel,pro který mu byla dotace poslcytrruta a
kteď je specífikován v ěl. I. této smlouvy.
Příjemce není oprávněn převádět prosfiedky dotace na jiné osoby, pokud se nejedná o přímou
úhradu souvisejicí s akcí uvedenou v čl. I. této smlouvy.
Příjemce odpovídá až do finančního vypořádání dotace za jejl účelnéa hospodánré pouátí.
Příjemce dotace zajistí ve svém účefirictvívsouladu sobecně závanými právními předpisy,
zejména se zákonem č. 563/199l Sb. o účetnictvív plafirém mění, řádné sledování a účtování
prosfiedků dotace.
Příjemce je oprávněn prosfiedky zposlcytrruté dotaci využítdo 15.6.202l. Prosfiedky dotace
dle této smlouvy nelze převádět do jiného roku.

Příjemce dotace je povinen umožnit pracovníkům poslqrtovatele provedení kontroly čerprání
poslqrtrrutých prosďedků a poslqrtnout jim k tomu veškeré pořebné doklady, informace a
součinnost, a to jak do doby finančníhovlpořrádaní dotace, tak i při kontrole následné.
7. Příjemce se zavazuje předloát poslqrtovateli nejpozději do 15.7.2021 finančnívypořáúání
dotace a ve stejné lhůtě wátit na účetpos§rtovatele uvedený v záklavt této smlouvy pfipadné
nevyčerpanédotačníprosfiedky.
8. Finanění vypořádání dotace bude obsahovatzejména:
a) Kopie fakfur, na jejicbž základě byly touto smlouvou poskytnuté dotačníprosředky
6.

převedeny třetím osobiim,
b) kopie výpisů běárého účtupříjemce prokazující úbrady výše uvedených faktur nebo kopie
yýdaj ových pokladních dokladů,
c) kopie dokladů o zaúčtováníprosředků dotace do výnosťr/příjmůa ná{<ladů/výdajůpříjemce
či dokladů o evidenci prosředků dotace v příjmech a výdajích pfijemce (např. vjpis z hlavní
knihy, peněžního deníku, daňové evidence).
Poslqrtovatel muže požadovatdoloženídalšíchdokladůprokaa$ici použitíprosfiedkťr dotace.
Příjemce je povinen poslgrtovatele průběžně informovat o všech zrrěnách, které by mohly při
vymáhání neoprávněnézadňenýchnebo nesprávně pouátých prostředků zhoršit jeho postavení
věfitele nebo dobynrost jeho pohledávky.
10. Nedodrží-lipříjemce povinnosti plynoucí mu z této smlouvy nebo bude-li pfi provedené
kontrole zjištěno, že dotace není čerpána v souladu s účelem,na nějž byla pos@uta, je
poslqrtovatel oprávněn od této smlouvy odstoupit písemným oznámením zaslaným příjemci.
11. V pfipadě přeměny právní formy příjemce píecbárz;i podmínky, práva a povinnosti stanovené
touto smlouvou na jeho nástupce. V takovém případě je příjemce svého nástupce povinen

9.

prokazatelně o obsahu této smlouvy a povinnostech zni plynoucích informovat. Vpřípadě
znršenípříjemce jako právnické osoby s likvidací je povinností příjemce wátit nevyčerpanou
část dotace na účetposlqrtovatele uvedený v záúťravitéto smlouvy a to do 14 dnů od vstupu do
likvidace. Ve stejné lhůtě je příjemce vstoupivší do likvidace předlož poslqrtovateli finanční
vypořádrání dotace dle čl. ilI., bodu 6. této smlouvy,
12. Všechny prvotú účebrídoklady příjemce musí být řádně a viditelně onačerry slovy,"Hrazeno
z dotace Města Pece pod Sněžkou" s uvedením číslatéto smlouvy. Totéžje pfijemce povinen
uvádět při kontaktu s médii, na svých weboqých shánkách a pfi propagaci svých aktivit a akce
uvedené v č1.I. této smlouvy.

Iv.

§ankční podmínky
V případě porušení podmínek použitídotace a povinností příjemce dle této smlouvy bude
poslqrtovatel posfupovat dle § 22 zákona ě. 25012000 Sb, o rozpočtových pravidlech uzemních
rozpočtův plaírémméni a následně dle zákona č. 280/2a09 Sb. daňový řád v plahém znéni. Za
porušeni podmínek této smlouvy se považuje i pozdní předložení ťrnaněního vypořádání dotace dle
této smlouvy příjemcem.

v.

§chvalovací doložka poskytovatele
Poslqrtovatel prohlašuje, že pos@utí dotace dle této smlouvy a uzavření této smlouvy bylo
schváleno Zastupitelstvem Města Pece pod Sněžkou na jeho 19. zasedáni konaném dne 16.12,2020
pod bodem usnesení č. 1 1.

vI.

1,

2.
3.
4.

závéreéná ustanovení
Smluvní strany berou na sebe pnáva a povinnosti plynoucí z obsahu této smlouvy. Spory
zprávnich poměru dle této smlouvy roáoduje v režimu správního řádu v přenesené působnosti
Krajslcý uřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245,500 03 řIradec Králové,
Jakékoliv měny či úpravy této smlouvy lze provést porrze formou písemnéhododatku
podepsaného oběma smluvními stranami.
Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních,každeze smluvních sban obdržíjedno.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnostidnem jejího podpisu.

5. Smluvní strany prohlašují,že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že ji uzavírají dle
své pravé a svobodné vůle, vrážrrě, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadné
nevýhodných podmínek. Na zakladě bezyýhradného souhlasu s obsahem této smlouvy připojují
smluvní strany své podpisy a otisky razitka.
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