vEŘEJNopRÁvNí svrrouvA o posKyrxurí DoTACE z
nozpočru nnĚsTA pEC poD sNržrou NA RoK 2022
č. ooz+twtzo22 (vps t15l2022)
uzavřenádle odit.5, § 10a zíkonaé.25Ol20O0 Sb. orozpočtouýchpravidlechúzemníchrozpočtůvplabrém znénia
dle §159 a násl. zákona ě, 500/2004 Sb., správní řád v platrrém mění

Město Pec pod Sněžkou,IČ: 00278181
Pec pod Sněžkou 230, 542 2l Pec pod Sněžkou
bankovní spojení: l07 -21067 5024] 10100
zastoupené starostou Alanem Tomáškem
dálejen poskytovatel
a

Řím skokatolická farnost Janskó Lázné, IČ : 6420 17 08
Horská 64,54102 Trutnov
e-mail:andrzpj.d@caavm.cz,ing.vaglet@,sentast.cz
bankovní spojení: l 603963 58/0300
zastoupená administrátorem farností P. ThMgr. Andrzejem Deniziakem
dále jen příjemce, společně s poskytovatelem dále jen smluvní strany

lzavírqínížeuvedené dne tuto smlouvu:
I.
Předmět smlouly
Předmětem smlouvy je poskytnutí individuelní dotace zrozpočtuposkytovatele na činnost příjemce
v roce 2022 na zékJadé jeho podané žádosti, konkrétně na ěástečné pokrytí nrákladů na rcalizaci 3.
etapy opravy krovu a střešní krytiny velkoúpského kostela (budova bez čp.lče.,občanská
vybavenost, jež je součástípozemku st.p.č. 40 v kat. iaemíVelká Úpa I) v roce 2022. Konkrétně se
jedná o opravu nejvíce poškozených částíkrovu a o qýměnu ěásti střešní krytiny na lodi kostela.
Dotace bude použita na částeěnékrytí stavebních nákladů.

lI.

Výše dotace a lhůty
Poskytovatel poskytne příjemci neinvestičnídotaci ve 1ýši 250.000,-- Kč, slovy: dvěstěpadesát
tisíckorun ěeských. Poskytovatel dotaci poskytne beáotovostním převodem na úěet příjemce
uvedený v záů:/raví této smlouvy a to v jedné platbě ve lhůtě do 15 dnů od podpisu této smlouvy.

ilL

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Podmínky použitídotace a povinnosti příjemců
Příjemce se zavazlje dotaci použit 1ýhradně pro účel,pro ktery mu byla dotace poskytnuta a
kteý je specifikován v čl. I. této smlouly.
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 ťtnančníhovypořádarú dotace za její účelnéa hospodárné použití.
Příjemce dotace zajistí ve svém účetnictvív souladu s obecně závantými právními předpisy,
z{ména se zákonem é. 56311991 Sb. o účetnictvív platném znéní,řádné sledování a úětoviání
prostředků dotace.
Příjemce je oprávněn prostředky z poskytnuté dotaci vyttžit do 31.10.2022. Prostíedky dotace
dle této smlouvy nelze převádět do jiného roku.
Příjemce dotace je povinen umofit pracovníkům poskytovatele provedení kontroly čerprání
poskytnutých prostředků a poskytnout jim k tomu veškeré potřebné doklady, informace a
součinnost a to jak do doby finančníhovypořádání dotace, tak i při kontrole následné.

7.

příjemce se zavazuje předložit poskytovateli nejpozději do 30.11.2022 finanČnílYPořádání
doiace a ve stejné ňůtě vrátit na účetposkýovatele uvedený v záú.ÍLavítéto smlouvY PříPadné

nevyčerpanédotačnípro středky.
8. Finanění r,ypořádaní dotace bude obsahovat zejména:
a) Kopie fukt*, na jejichž záklaďé byly touto smlouvou poskytnuté dotaČníprostředkY
převedeny třetím osobám,
ilopie
vypisri běžného účtupříjemce prokazujícíúhrady výše uvedených faktur nebo kopie
b)
qýdaj o\.ých pokladních dokladů,
c) kópiě aór<raa" o zaúčtováníprostředků dotace do qýnostr/příjmů a nákladtVýdajů příjemce
či dokladů o evidenci prostředků dotace v příjmech a výdajích příjemce (naPř. '.YPis zlŮavní
knihy, peněžního deníku, daňové evidence).
poskytovatel můžepožadovat doloženídalšíchdokladů prokazujícípouŽiti ProstředkŮ dotace.
bY mohlY Při
9. příjemce je povinen poskytovatele pruběžně informovat o všech zménách, kteréjeho
Postavení
vymáhanineoprávněně zadrženýchnebo nesprávně použilfch prostředkŮ zhorŠit
věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky.
10. Nedodrží-li příjernce povinnosti plynoucí mu ztéto smlouvy nebo budeJi Při Provedené
je
kontrole zjistěno, že áotace není čerpána v souladu súčelem,na néjžbyla poskytnuta,
poskytovaiel oprávněn od této smlouvy odstoupit písemným oznámením zaslaným PříjemcŮm.
11. Vpřipadě přeměny právní formy příjemce pŤechazí podmínky, práva a povinnosti stanovené
touto- smlouvou na leho (ejich) nástupce. V takovém případě je příjemce svého nástuPce
povinen prokazatelně o obsahu této smlouly a povinnostech zní plynoucích informovat.
V případE zrušenípříjemce jako prármické osoby s likvidací je povinností příjemce vrátit
,r"rry8"rp*ou část dotáce na účetposkytovatele uvedený ,v záhlavítéto smlouly a to do 14 dnŮ

-vstupu
do likvidace. Ve stejné lhůtě je příjemce vstoupivŠÍdo likvidace PředloŽÍ
od
poskytovateli finanění vypořádrání dotace dle čl. ilI., bodu 6. této smlouvy.
12. Všec-hny prvotní účetnídoklady příjemce musí být řádně a viditelně oznaÓeny slovy ,,Hrazeno
z dotaceMě.to pece pod Sněžkou" s uvedením číslatéto smlouvy. Totéžjepříjemce povinen
uvádět při kontaktu s médii, na svých webových strankách a při propagaci sqých aktivit a
činnosti uvedené v č1. I. této smlouly.

IV.
Sankčnípodmínky
V případě porušení podmínek použitídotace a povinností příjemce dle,.této smlouvy bude
poskýtovaté1 postupovat dle § 22 zákona č. 25012000 Sb. o rozpoětoých pravidlech Územních
io"póeti v plátnérn znénía následně dle zákona é. 28012009 Sb. daňow rád v Platném znénÍ.Za
porušeni po-dmínek této smlouvy se považuje i pozdní předložení finančníhovYPořádaní dotace dle
této smlouvy příjemcem.

v.

Schvalovací doložka poskytovatele
poskytovatel prohlašuje, že poskytnutí dotace dle této smlouvy a uzavření této smlouvY bYlo
schváleno Zastupitelstvem Města Pece pod Sněžkou na jeho 27. zaseďání konaném dne 15.12.2021
pod bodem usnesení č. 10.

vI.

závéreéná ustanovení
SPory
1. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti plynoucí z obsahu této smlouvY.
zprávnichpoměru dle této smlouvy roáoduje v režimu správního řádu v přenesené PŮsobnosti
IGajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové.
2. raÉtojiv zmény či úprar,y této imlouvy lze provést pouze formou PÍsemného dodatku
podepsaného oběma smluvními stranami.
stran obdržijednO.
_). Ťato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, každáze smlurmích
j
podpisu,
4. Tato smlouv a nabýv áplatnosti a účinnostidnem ej ího
piohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přeČetlY a Že jí uzavirqi dle
5. Smluvní strany
-svobodné
vůle, vážné,urěitě a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadné
své pravé a

neqýhodných podmínek. Na základé bezýhradného souhlasu s obsahem této smlouvy připojují
smluvní strany své podpisy a otisky razítka.
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