
vnŘn"rNornÁvryí sMLouvA o posKyrNurí DoTAcE znozpočru nnňrsTA pEc poD šŇňžKóuia RoK 2022
C. 001 Onu /?'022 (YPSI tt2022)

vzavřenádleodst,5,§loaz!Ú<onaČ.250/z0009b:9^.91p_ďtqvýchpravidlechúzemníchrozpočtůvplatném 
zněniadle § l 59 a násl, zákona e, sootzool sl., sp.bvni řád v platném ncii 

- -' -

Město Pec pod §něžkou,IČ: 00278l8l
Pec pod Sněžkou 230,542 21 Pec pod Sněžkou
bankovní spojení: 107 -21067 5024j l0rc0
zastoupené starostou Alanem Tomiáškem
dálejen poskytovatel

a

SKIALPUJfest s.r.o., IČ 106T7292
Ruská 786/64,l01 00 Praha 10 - Vršovice
společnost zapsanáu Městského soudu v Praze pod sp. zn, C 3468I8
bankovní spojeni: 2402036363 /20t0
zastoupená jednatelem Ing. Janem Kloučkem
dále jen příjemce, společně s poskytovatelem dále jen smluvní strany

vzaviraji níže uvedené dne futo smlouvu:

I.

|i:lměteT 9mJouvr 
je poskytnuti indiuidu.tlŤ'ÍoŤu:t"'l*#u,u poskytovatele na činnost příjemce v roce2022 na záHaďějeho Podané žádosti, konkrétně na uspořádáni akc| skialpinistického festivalu ,,5KIAL.UJFEST", která se bude konat v Peci pod Sněžkou ve dnech tl.-zi,-s.zoz2. Uspořádrání výše uvedené akce jeÚČelem, na kterlý je dotace urČena dbba konrání wle rly9oene 

"r.ě:. dobou, v niž mábýt stanoveného účeludosťeno, Dotace bude pouŽita na Částečné krlií:ikŇů;urp'oraaaoi a organizaci akce, konkrétně nahonoriře PřednáŠejících, na letenky a cestovní áokhdy prJ"Á.iriich, na pronájem přednáškoqých sálů, naubYtování Přednášejících a novinrář-ů a na on-line iry1eráiá prri"riá^a reklamu akce,

II.

Poslqrtovatel poskytne příjemci ,,.inu".tienlJjŮť,"l,1'ř.ii!100,-- Kč, slovy: padesáttisíckorun českých.Poslqztovatel dotaci PoskYtne bezhotovostním převodem na,ie"ipri;emcó u*á"ny u-Áni*itéto smlouvy ato najednou (ednoriázovou platbou) ve lhůtě ao ts anri od p"ápiJtéto smlou,ry.

ilI.

rříje.l9e se zavaztlje,9:l:!ir,:4ť,?ř,Tj:,g"Jtri3"ť,ffiT:[p,i,i'ffi 
dotace poslgrtnuta a kterlý jespecifikován v čl. I. této smlouvy.

Přijemce není oPrávněn převádět prostředky dotace na jiné osoby, pokud se nejedná o přímou
llj"dr související s akcí uvedenou u čl. I. tétb smlouvy . 

u '- '
Příjemce odPovídá aŽ do finančního vypořádánidolace ,á;";i ,ie"né a hospodrárné použiti.Příjemce dotace zajistíve svém účetnic'fuí v souladu s ou"Órrc ááiÁy^iprávními předpisy, zejména sezákonem Č,56311991 Sb. o ÚČetnictví v platném znění,řádnérr.áouani a účtovrání prostředků dotace.Příjemce je oPrávněn.Prostředky zposlqrtnuté dotaci využít ao1o.+.zo22. prostředky dotace dle tétosmlouvy nelze převádět do jiného.otu. -

Příjemce dotace je..Povinen. umoŽnit pracovníkům poskytovatele provedení kontroly čerpání
Poslrytnufých ProstředkŮ a Poskytnout jim 'k 

tomu veškeré potřebné doklady, informace a součinnost a
!ojak do doby finančního vypořádání dótace, tak i při kontróle nasledné.
Příjemce_se zavazt|e Předložit poskytovateli nejpózději ái |i.^{iozz finanční vypořádání dotace a vestejné lhŮtě vrátit na účet Poskytovaiele uvedeiý v zanavitéto smlouvy prrp"arÉ'.""ye.rpané dotačníprostředky.
Finanční vypořádání dotace bude obsahovat zejména:
a) KoPie faktur, na jejichŽ zékladě byly touto smlouvou poskytnuté dotační prostředky převedenytřetím osobám,

1.

2,

4.

5.

6.

7.



b) koPie v/PisŮ ,běŽného Účtu příjemce prokazující úfuady r.,ýše uvedených faktur nebo kopie
výdaj oqých pokladních dokladů,

c) kopie dokladŮ o zaúČtoviání prostředkŮ dotace do výnosri/příjmů a nrákladr7výdajů příjemce či
dokladŮ o evidenci prostředků dotace v příjmech a qfdajích-pří1"*"" (např. výiis zniavni knihy,
peněžního deníku, daňové evidence).

PoskYtovatel mŮŽe poŽadovat doložení dalších dokladů prokazující použití prostředků dotace.9, Příjemce je Povinen poskytovatele průběžně informovaf o vsecň zmtnách, Lteré by Áohly při vymahaní
neoPrávněně zadrŽených nebo nesprávně použifých prostředků áoršit'jeho postavení věřitele nebo
dobytnost j eho pohledávky.

10. NedodrŽÍ-li Příjemce povinnosti plynoucí mu ztéto smlouvy nebo bude_li při provedené kontrole
zjiŠtěno, Že dotace neni Čerpána v souladu s účelem, nanéjž býla poskytnutale postytovatel oprávněn
od této smlouvy odstoupit písemným omámením zaslanýmpříjemci.

ll. VPříPadě PřeměnY Právní formy příjemce přecítazi podmínky, práva a povinnosti stanovené touto
smlouvou na jeho nástuPce. V takovém případě je příjemce svéňo nástupce povinen prokazatelně o
obsahu této smlouvy a povinnostech zni plynoucich informovat. Vpřípadď zrušení příjemce jako
Právnické osoby ,s likvidací je povinností příjemce vrátit nevyčeipanou část dotace na účet
PoslqYtovatele uvedený v záhlaví této smlouvy a to do 14 dnů od vstupu do fikvidace, Ve stejné lhůtě je
Příjemce vstoupivší do likvidace předloží poslqrtovateli finanční ,.ypórao,irri dotace dte čl. Ih., bodu 6.
této smlouvy.

12. VŠechnY Prvotní ÚČetní doklady příjemce musí blit řádně a viditelně označeny slovy ,oHrazeno z dotace
Města Pece Pod SněŽkou" s uvedením čisla této smlouvy. Totéž je prEemce poninen uvádět při
kontaktu s médii, na svých weboqých stránkách a při propagaci svých attiviia akce uvedené v čl, I. tŮto
smlouvy.

13. Příjemce bere na vědomÍ, Že výŠe poslcytnuté dotace dle této smlouvy je nižší, než črástka o niž požádal
ve své Žádosti ze dne 11.11,202l. Příjemce prohlašuje, že tato,rorma sdělení o ponížení dotacó oproti
Žádané výŠije pro něj zcela dostačující a nežádáv této věci dalších rozhodnutí, sdilení či vysvětlení.

Sanr.tni[oOmínky
V PříPadě PoruŠení podmínek použití dotace a povinností pií;emce dle této smlouvy bude poskytovatel
PosfuPovat dle § 22 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních .orpoĚtů v plainém znění a
následně dle ziákona č.28012009 Sb. daňový řád v platném znění.

Schvalovací OoloYi" poskytovatele
Poslqrtovatel prohlaŠuje, Že poskytnutí dotace dle této smlouvy a uzavření této smlouvy bylo schváleno
Zastupitelstvem Města Pece pod SněŽkou na jeho 27. zasedáni konaném ďne t5,12.202l pod,bodem usneseníč. 14.

ZeoC".tollu'stanovení
1. Smluvní stranY berou na sebe práva a povinnosti plynoucí zobsahu této smloúvy. Spory zprávních

Poměru dle této smlouvy roáoduje v režimu správního řádu v přenesené půsoúnosti ř.u;rroy ,irua
Královéfuadeckého kraje, Pivovarské náměsti |245,500 03 Hraclec Králové.

2, Jakékoliv změnY Či ÚPravY této smlouly lze provést pouze formou písemného dodatku podepsaného
oběma smluvními stranami.

3. lato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních,každáze smluvních stran obdrž jedno.
!. Tato smlouva nabýváplatnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.
5, Smluvní strany prohlaŠujÍ, Že si tuto smlouvu před jejím pódpise* přečetly a že ji uzavirají dle své pravé

a svobodné vŮle, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni a za-nápadÁc nevynoanycň podmínet. Na
zěklaďě benýbtadného souhlasu s obsahem této smlouvy připojují smluvní st.á"y srrÉ pobpisy a otisky
razitka.
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v praze an. .9.9,.l9.9!]1.?9??,
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příjemce

V Peci pod Sněžkou dne


