vnŘrnvopnÁmrí sMLotryA o posKyrNurí DoTAcE z
nozpočru nnĚsTA pEC poD sNnžxou NA RoK 2022
č. 00t5tlllt2022 (vps t 6t2022)

lzavŤená dle odst. 5, § 10a zákonač.25012000 Sb. o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtův platném nlénía
dle § 159 anásl. zákonaě.50012004 Sb., správní řád v platném mění

Město Pec pod Sněžkou,IČ: 00278181
Pec pod Sněžkou 230, 542 2l Pec pod Sněžkou
bankovní spojení: 107 -21067 50247 l0l00
zastoupené starostou Alanem Tomáškem
dále jen poslcytovatel

:

a

Nadačnífond KlaPetoo IČ: B456277
Vybíralova 934123,198 00 Praha 9 - Čemý Most
fond zapsaný v rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. N 1172
bankovní spoj ení : 230069297 6 l20t0
e-mail: iníb@klapeto.eu
zastoupený členy správní rady ThDr. Kateřinou Klasnovou a Jaroslavem Petroušem
dále jen příjemce, společně s poslqrtovatelem dále jen smluvní strany
uzaviraji nížeuvedené dne tuto smlouvu:

L

Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je poslrytnutí individuelní dotace zrozpočtuposkytovatele na činnost příjemce
vroce 2022 na zál<laďé jeho podané žádosti, konkrétně na uspořádání akce ,,Handicap Festivaloo,
jehož součástíbude charitativní akce,,Na Sněžku pro ......", která se vPeci pod Sněžkou bude
konat dne 28.5.2022. Uspořádání výše uvedené akce je účelem,na kteý je dotace určen4 doba
konání qýše uvedené akce je dobou, v ružmáb;it stanoveného účeludosaženo. Dotace bude použita
na částečnékíytínákladů na otgatizaěně-technické zabezpečeníakce (propagace, tisk plakátů,
qýroba a tisk beneťrčníchtriček, letíků,reklamy v rádiích a v tisku, na zajištění póďta, stanu a
dětských atrakcí, zajištěníozvučení,honorař účinkujícícha dalšív}daje spojené s uspořádáním
akce).

il.

Yýše dotace a lhůty
Poslqrtovatel poskyhre příjemci neinvestičnídotaci ve výši 100.000,-- Kč, slovy: jednostotisíckorun
ěeských. Poskytovatel dotaci poskytne beáotovostrdm převodem na. účetpříjemce uvedený
v záůúavitéto smlouvy a to najednou (jednorénovou platbou) ve lhůtě do 30 dnů od podpisu této
smlouvy.

ilL

1.

2.
3.
4.
5.

Podmínky použitídotace a povinnosti příjemce
zavazl$e
dotaci polůítvýhradně pro účel,pro kíeqý mu byla dotace poskytrruta a
Příjemce se
kteý je specifikován v čl. I. této smlouvy.
Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace na jiné osoby, pokud se nejedná o přímou
úhradu související s akcí uvedenou v čl. I. této smlouvy.
Příjemce odpovídá až do finančníhovypořádaní dotace za její účelnéa hospodárné použití.
Pffjemce dotace zajísti ve svém účetnictvív souladu s obecně závaznýmí právními předpisy,
zqména se zákonem č. 56311991 Sb. o účetnictvfv platrrém zněti, řádné sledoviání a účtování
prostředků dotace.
Příjemce je oprávněn prostředky zposkytrruté dotaci wažit do 15.6.2022. Prosňedky dotace
dle této smlouvy nelze převádět do jiného roku.

7.

8.

Příjemce dotace je povinen umožnit pracovníkům poskytovatele provedení kontroly čerpání
poskýnutých prostředků a poskytnout jim k tomu veškeré potřebné doklady, informace a
součinnost, a to jak do doby finančníhovypořádání dotace, tak i při kontrole následné.
Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli nejpozději do 15.72022 finanění vypořádání
dotace a ve stejné lhůtě vrátit na účetposkltovatele uvedený v zéhlavítéto smlouvy případné
nevyčerpanédotačníprostředky.
Finančnívypořádaní dotace bude obsahovat zejména:

a) Kopie fakh]í, na jejichž základě byly touto smlouvou poskytnuté dotačníprostředky

převedeny třetím osobám,
b) kopie výpisů běžného účtupříjemce prokazujícíúhrady qýše uvedených faktur nebo kopie
výdaj ových pokladních dokladů,
c) kopie dokladů o zattčtováníprostředků dotace do qýnosrVpříjmů anákladtlvýdajů příjemce
či dokladů o evidenci prostředků dotace v příjmech a výdajích příjemce (např. qípis zhLavru
knihy, peněžního deníku, daňové evidence).
Poskytovatel můžepožadovat doloženídalšíchdokladů prokazující použitíprostředků dotace.
9. Příjemce je povinen poskytovatele pruběžně informovat o všech zménách, které by mohly při
vymahání neoprávněné zadržených nebo nesprávně použitých prostředků zhoršitjeho postavení
věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky.
10. Nedodrží-li příjemce povinnosti plynouci mu ztéto smlouvy nebo bude-li při provedené
konhole zjištěno, že dotace není čerpiána v souladu s účelem,na nějž byla poskytnuta, je
poslqrtovatel oprávněn od této smlouvy odstoupit písemným oznámením zaslaným příjemci.
11. V případě přeměny právní formy příjemce píechéaípodmíŇy, práva a povinnosti stanovené
touto smlouvou na jeho nástupce. V takovém případě je příjemce svého nástupce povinen
prokazatelně o obsahu této smlouvy a povinnostech zní plynoucích informovat. V případě
zrušenípříjemce jako právnické osoby s likvidací je povinností příjemce vrátit nevyčerpanou
črást dotace na účetposkytovatele uvedený v zá*úaví této smlouly a to do 14 dnů od vstupu do
likvidace. Ve stejné lhůtě je příjemce vstoupivšído likvidace předložíposkytovateli finanční
vypořádání dotace dle ě1. ilI., bodu 6. tóto smlotrvy.
12. Všechny prvotní účetnídoklady příjemce musí bfi řádně a viditelně označeny slovy ,,Hrazeno
z dotace Města Pece pod Sněžkou" s uvedením číslatéto smlouvy. Totéžjepříjemce povinen
uvádět pň kontaktu s médii, na svých webových stránkách a při propagaci sqých aktivit a akce
uvedené v č1. I. této smlouvy
1 3. Příjemce bere na vědomí, že qýše poskytnuté dotace dle této smlouvy je nižš|než částka, o níž
požádal ve své žádosti ze dne 11.11.202I. Příjemce prohlašuje, žetato forma sdělení o ponížení
dotace oproti žádané vj;ši je pro něj zcela dostačujícía nežádá vtéto věci dalšíchroáodnutí,
sdělení či vysvětlení.

Iv.

Sankčnípodmínky
V případě porušení podmínek použitídotace a povinností příjemce dle této smlouvy bude
poskytovatel postupovat dle § 22 zákona ě. 25012000 Sb. o rozpočtoqých pravidlech územních
rozpočtu v platném znéru a následně ďIe zálkona č. 28012009 Sb. daňový řád v platrrém znént. Za
porušení podmínek této smlouvy se považuje i pozdní předložení finančníhovypořádaní dotace dle
této smlouvy příjemcem.

v.

Schvalovací doložka poskytovatele
Poskytovatel prohlašuje, že poskýnutí dotace dle této smlouvy a uzavíení této smlouvy bylo
schváleno Zastupitelstvem Města Pece pod Sněžkou na jeho 27. zasedéníkonaném dne 15.1 1.202l
pod bodem usnesení č. 9.

vL

závérečná ustanovení
1. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti plynoucí z obsahu této smlouvy. Spory
zprávnich poměru dle této smlouvy rozhoduje v režimu správního řádu v přenesené působnosti
Krajský uřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové.

2.

Jakékoliv změrry

čiťrpravy této smlouvy

Ize provést poLlze fbrmou písemnéhododatku

podepsaného oběnra snrluvrrími stranami.
Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyl-rotoveních, každá ze smluvních stran obdržíjedno.
4, Tato smlouva nabývá platnosti a účinnostidnem jejího podpisu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly aže ji uzavírajídle
své pravé a svobodné vůle, vážně. rrrčitě a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadné
nel,ýhodných podmínek. Na základě bezvýhradného souhlasu s obsahem této smlouvy připojují
strrluvní strany své podpisy a otisky razítka.
a
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