vnŘnrNopnÁrnví svrl,ouvA o posKyrnurí DoTACE z
nozpočru nnĚsTA pEc poD snnžxou NA RoK 2022
č. 0012tvl,tz022 (vps t3l2022)
o ro4počtov,ých pravidlech územníchrozpočtu v platném nĚnia
násl. zákona č. 50012004 Sb., sprármí řád v plafoiém mění

lzavíená dle odst. 5, § 10a zákonač.250l2000 Sb.
dle § 159

a

Město Pec pod Sněžkou,IČ: 00278181
Pec pod Sněžkou 230,5422tPecpod Sněžkou
bankovní spojení: l07 -21067 50247 l0l00
zastoupené starostou Alanem Tomáškem
dálejen poskytovatel
a

Pamět' Krkonoš, z.ú., IČ B336573
třída Josefa II. 83, 542 26 Horní Maršov
ústav zapsaný v rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn.U 19
bankovní spojení: 2687 4997 9/03 00
e-mail : info@pametkrkonos. cz
zastoupený ředitelkou Mgr. Evou Hrubou
dále jen příjemce, společně s poskytovatelem dále jen smluvní strany

lzavkqiníže uvedené dne

tuto smlouvu:

I.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je poskytnutí individuelní dotace zrozpočtuposlqrtovatele na činnost příjemce
v roce 2022, konkrétně na částečnépokrytí nákladů na editaci historic§ých a obrazových
dokumentů pro veřejně přístupnou webovou aplikaci Archa Krkonoš. Editace dokumentů pro
webovou aplikaci je účelem,na ktery je dotace určena, rok 2022 je dobou, v ruž má býa
stanoveného účeludosaženo. Dotace bude konkrétně použita na částečnépokrytí nákladů na
vyhledávaní, setřídění, zpracování a editaci historiclqých listinných a obtazoqých dokumentů
likajícíchse organizací a spolků v obci (HS,.lanovka Sněžka, hasiči, TJ Slovan, lesní správa,
poštovní uřady, lyžařs§ý areál, farnost Velká Úpa, Iyžaískéareály q) zkat. územíVelká Úpa I,
Velká Úpa II a Pec pod Sněžkou a to formou uzavŤeni dohod o piovedení práce, příp. i;inYctr
smluv či objednávek, se třetími osobami, které budou qýše popsané činnosti smlurmě vykonávat.
Veškerá činnost bude prováděna v souladu s metodikou pro editaci aplikace ,Archa Krkonoš z roku
2018, všechny vYstupy editačníčinnosti budou zpřístupněny na volně přístupnéwebové aplikaci
Archa Krkonoš (www.archakrkonos.cz).

IL

Výše dotace a lhůty
Poskytovatel poskytne příjemci neinvestičnídotaci ve qýši 50.000,-- Kč, slovy: padesáttisíc korun
českých. Poskytovatel dotaci poskytne beáotovostním převodem na úěet příjemce uvedený
vzáŮl7avi této smlouvy a to najednou (ednoráaovou platbou) ve lhůtě do 15 dnů od podpisu této
smlouvy.

ilI.

1.
2.
3.

Podmínlcy použitídotace a povinnosti příjemce
Příjemce se zavanfie dotaci použítqfhradně pro účel,pro kteý mu byla dotace poskytnuta a
kteý je specifikován v č1. I. této smlouvy.
Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace na jiné osoby, pokud se nejedná o přímou
úhradu související s činnostíuvedenou v č1. I. této smlouvy.
Příjemce odpovídá až do finančního vypořádaní dotace za jeji účelnéa hospodárné použití.

4.

Příjemce dotace zajísn ve svém účetnictvív souladu s obecně závaznými právními předpisy,
zejména se zákonem č.5631199l Sb. o účetnictvív platném znéní,řádné sledování a účtování

prostředků dotace.
Příjemce je oprávněn prostředky z poskytnuté dotaci využítdo 31.12.2022. Prostíedky dotace
dle této smlouvy nelze převádět do jiného roku.
6. Příjemce dotace je povinen umožnit pracovníkům poskytovatele provedení kontroly čerptíní
poskytnu!ých 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 zavantje předložit poskytovateli nejpozději do 31.I.2023 finančnívypořádrání
dotace a ve stejné lhůtě wátit na účetposkytovatele uvedený v zéůiavítéto smlouvy případné
nevyčerpanédotaění prostředky.
8. Finanění vypoíádánídotace bude obsahovat zejména:
a) Kopie faktur, na jejichž základé byly touto smlouvou poskytnuté dotačníprostředky
převedeny třetím osobám,
b) kopie výpisů běžného účtupříjemce prokazujícíúhrady výše uvedených faktur nebo kopie
v}daj ových pokladních dokladů,
c) kopie dokladů o zaúétovémíprostředků dotace do qýnostr/příjmů anákladůlvydajů příjemce
či dokladů o evidenci prostředků dotace v příjmech a qfdajích příjemce (např. ,.Ypis zliavní
knihy, peněžního deníku, daňové evidence).
Poskytovatel můžepožadovat doloženídalšíchdokladů prokazl$icipoužití prostředků dotace.
9. Příjemce je povinen poskytovatele pruběžně informovat o všech nrténách, které by mohly při
vymáhání neoprávněné zadržených nebo nesprávně použi!ých prostředků zhoršitjeho postavení
věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky
10. Nedodrží-Iipříjemce povinnosti plynoucí mu ztéto smlouvy nebo bude-li při provedené
kontrole zjištěno, že dotace není čerpána v souladu s účelem,na néjžbyla poskytnuta, je
poslgrtovatel oprávněn od této smlouvy odstoupit písemným oznámením zaslanýmpříjemci.
11. Vpřípadě přeměny právní formy příjemce píechazí podmínky, práva a povinnosti stanovené
touto smlouvou na jeho nástupce. V takovém případě je příjemce svého nástupce povinen
prokazatelně o obsahu této smlouvy a povinnostech z ní plynoucích informovat. V případě
zrušenípříjemce jako právnické osoby s likvidací je povinností příjemce vrátit nevyčerpanou
část dotace na účetposkytovatele uvedený v záůůavítéto smlouvy a to do 14 dnů od vstupu do
likvidace. Ve stejné lhůtě je příjemce vstoupivší do likvidace předložíposkytovateli finanční
r,ypořádriní dotace dle čl. III., bodu 6. této smlouvy.
12. Všechny prvotní úěetnídoklady příjemce musí být řádně a viditelně oznaéeny slovy ,,Hrazeno
z dotace Města Pece pod Sněžkou" s uvedením číslatéto smlouvy. Totéžjepříjemce povinen
uvádět při kontaktu s médii, na svých webových stránkách a při propagaci svých aktivit a
činnosti uvedené v čl. I. této smlouvy
13. Příjemce bere na vědomí, že rnýše poskytnuté dotace dle této smlouvy je nižší,než částka, o ntž
požádal ve své žádosti ze dne 8.11.202I. Příjemce prohlašuje, že tato forma sdělení o ponížení
dotace oproti žádané ýši je pro něj zcela dostačujícíanežádávtéto věci dalšíchroáodnutí,
sdělení či r,ysvětlení.

5.

Iv.

Sankčnípodmínky
V případě porušení podmínek použitídotace a povinností příjemce dle této smlour,y bude
poskytovatel postupovat dle § 22 zákona č. 25012000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtův platném znénía následně dle zákona ó. 28012009 Sb. daňow íád v platrrém znéní.Za
porušení podmínek této smlouvy se považuje i pozdní předložení finančníhovypořádání dotace dle
této smlouvy příjemcem.

v.

Schvalovací doložka poskytovatele
Poskytovatel prohlašuje, že poskytnutí dotace dle této smlouvy a uzavíeni této smlouvy bylo
schváleno Zastupitelstvem Města Pece pod Sněá<ou na jeho 27. zaseďáni konaném dne 15.12.2021
podbodemusnesení č. 8.

vI.

závérečná ustanovení

1.

2.
a

J.
4.
5,

Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti plynoucí z obsahu této smlour,y. Spory
zPrávrttch poměru dle této smlouvy roáoduje v režimu správního řádu v přenesené púsoUnosii

Krajský uřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské nráměstí 1245,500 03 Hradec Králové.
Jakékoliv změny či úpravy této smlouvy lze provést pouze formou písemnéhododatku
podepsaného oběma smluvními stranami.
Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou r,yhotoveních, kďždáze smluvních stran obdržíjedno.
Tato smlouvanabýváplatnosti a účinnostidnem jejího podpisu.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že ji uzavfuají dle
své pravé a svobodné vůle, vážné,určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadné
neqýhodných podmínek. Na základé bezvýhradného souhlasu s obsahem této smlouvy připojují
smluvní strany své podpisy a otisky razítka.
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