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vEŘEJNopnÁvNí svrr,ouvA o posKyrNurí DoTACE z
nozpočru nnĚsTA pEC poD snnžrou NA RoK 2022

č. 00tl tMl2022 (vps t8t2022)

uzavŤená dle odst. 5, § lOa zákona č.25012000 Sb, o rozpočtorných pravidlech územních rozpočtů v platrém nňni a
dle § 159 a násl. zákona č. 50012004 Sb., sprármí řád v platrrém mění

Město Pec pod Sněžkou,IČ: 00278181
Pec pod Sněžkou 230, 542 2I Pec pod Sněžkou
bankovní spojení: l07 -21067 50247 l 0100
zastoupené starostou Alanem Tomáškem
dále jen poskytovatel

a

Regata Čechy, a.s,IČ: 26154200
Cílova 30419,162 00 Praha 6 - Veleslavín
společnost zapsanáu Městského soudu v Praze pod sp. zn.B 6376
bankovní spojení: I 67 13 5687/0300
e-mail : sales@hotelhorizont.cz
zastoupená nazákladé plné moci Ing. Karlem Radou, ředitelem hotelu Horizont
dále jen příjemce, společně s poskytovatelem dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedené dne tuto smlouvu:

I.
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je poskytnutí individuelní dotace zrozpočtuposkytovatele na ěinnost příjemce
vroce 2020 nazáHadéjeho podané žádost| konkrétně na uspořádání akce,,Ples města Pec pod
Sněž-kou a hotelu Horizont -26. roéník" dne 26.3.2022, která se bude konat vPeci pod Sněžkou
v hotelu Horizont, čp. 14l a na uspořádání akce ,,Mikulášskázábava2022*, dne 5.I2.2022,která se
bude konat vPeci pod Sněžkou vhotelu Horizont, čp. 14l. Uspořádání výše uvedených akcí je
účelem, na ktery je dotace určena, doba konrání v}še uvedených akcí je dobou, v níž má být
stanoveného účelu dosaženo. Dotace bude použíta na částečné krytí nakladů na organizaci akcí
(propagace, zajištét:rt programu - moderátor, hudba, účinkující atp.).

il.

Poskytovatel poslgrtne příjemci ,,"'r,".J[U.,"'i:liliij'Ůg 60.000,-- Kč, slovy: šedesáttisíckorun
ěeských. Poskytovatel dotaci poskytne beáotovostním převodem na účet příjemce uvedený
vzáhlaví této smlouvy a to najednou (ednoréaovou platbou) ve lhůtě do 15 dnů od podpisu této
smlouvy.

IIL
Podmínlry použití dotace a povinnosti příjemce

Příjemce se zavazuje dotaci použit výhradně pro účel, pro kteý mu byla dotace poskytnuta a
kteý je specifikován v čl. I. této smlouvy.
Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace na jinó osoby, pokud se nejedná o přímou
úhradu související s akcí uvedenou v čl. I. této smlouvy.
Příjemce odpovídá až do finančního vypořádání dotace za její úěelné a hospodárné použití.
Příjemce dotace zajistí ve svém účetnictví v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
zejména se zákonem č. 56311991 Sb. o účetnictví v platném znéni, řádné sledoviání a účtování
prostředků dotace.
Příjemce je oprávněn prostředky zposkytnuté dotaci využít do 15.4.2022. Prostředky dotace
dle této smlouvy nelze převádět do jiného roku.
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6. Příjemce dotace je povinen umožnit pracovníkům poskytovatele provedení kontroly
poskytnutých prostředků a poskytnout jim k tomu veškeré potřebné doklady, informace a
součinnost a to jak do doby ťrnančního vypořádání dotace, tak i při kontrole následné.

7. Příjemce se zavazlýe předložit poskytovateli nejpozději do 15.5.2022 finanění vypoíádání
dotace a ve stejné lhůtě wátit na úěet poskytovatele uvedený v zéú,ůaví této smlouvy případné
nevyčerpané dotační prostředky.

8. Finanění vypořádrání dotace bude obsahovatzejména;
a) Kopie faktur, na jejichž základě byly touto smlouvou poskytnuté dotační prostředky

převedeny třetím osobám,
b) kopie výpisů běžného účtu příjemce prokazující úhrady výše uvedených faktur nebo kópie

ýdaj oqich pokladních dokladů,
c) kopie dokladů o zauétování prostředků dotace do výnosilpříjmů a nákladilqýdajů příjemce

ěi dokladů o evidenci prostředků dotace v příjmech a v}dajích příjemce (např. vYpis zhlavni
knihy, peněžního deníku, daňové evidence).

Poskytovatel může požadovat doložení dalších dokladů prokarující použití prostředků dotace.
9. Příjemce je povinen poslqrtovatele pruběžně informovat o všech zlnénách, které by mohly při

vymahaní neoprávněné zadňených nebo nesprávně použitých prostředků áoršit jeho postavení
věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky.

10. Nedodrží-|i pííjemce povinnosti plynoucí mu ztéto smlouvy nebo bude-li při provedené
kontrole zjištěno, že dotace není čerpána v souladu s účelem, na néjž byla poskytnuta, je
poskytovatel oprávněn od této smlouvy odstoupit písemný.m ozntímením zaslanýmpříjemci.

11. Vpřípadě přeměny právní formy příjemce píecháni 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 zní plynoucích informovat. V případě
zrušení příjemce jako právnické osoby s likvidací je povinností příjemce vrátit nevyčerpanou
část dotace na účet poskytovatele uvedený v záů:lravi této smlouvy a to do 14 dnů od vstupu do
likvidace. Ve stejné lhůtě je příjemce vstoupivší do likvidace předloží poskytovateli finanční
lypořádaní dotace dle ě1. III., bodu 6. této smlouly.

12. Všechny prvotní účetní doklady příjemce musí být řádně a viditelně oznaéeny slovy ,,Hrazeno
z dotace Města Pece pod Sněžkou" s uvedením čísla této smlouvy. Totéžje příjemce povinen
uvádět při kontaktu s médii, na sých webových stránkách a při propagaci svých aktivit a akce
uvedené v ě1. I. této smlouvy.

13. Příjemce bere na vědomí, že výše poskytnuté dotace dle této smlouvy je nižší, nežčástka, o níž
požádal ve své žádostí ze dne 8.11.202l. Příjemce prohlašuje, že tato fornia sdělení o ponížení
dotace oproti žadané výši je pro něj zcela dostačující anežádá vtéto věci dalších roáodnutí,
sdělení či vysvětlení.

ry.
Sankční podmínky

V případě porušení podmínek polůití dotace a povinností příjemce dle této smlouvy bude
poskytovatel postupovat dle § 22 zákona č. 25012000 Sb. o rozpočtových pravidlech územnich
rozpočtů v platném znéni a následně dle zákona ě.28012009 Sb. daňový řád v platnémznéni.

v.
Schvalovací doložka poskytovatele

Poskytovatel prohlašuje, že poskytnutí dotace dle této smlouvy a uzavíeni této smlouvy bylo
schváleno Zastupitelstvem Města Pece pod Sněžkou na jeho 27. zasedáni konaném dne 15.12.2021
pod bodem usnesení č.12.

vI.
závérečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti plynoucí zobsahu této smlouvy. Spory
zprávnich poměru dle této smlouly roáoduje v režimu správního řádu v přenesené působnosti
Krajs§i uřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové.

2. Jakékoliv změny ěi úpravy této smlouvy lze provést pouze formou písemnóho dodatku
podepsaného oběma smluvními stranami.

, 3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou r,yhotoveních,každá ze smluvních stran obdrží jedno.



4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že ji uzavíraji dle

sr,é pravé a svobodné vůle, vážné, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně
nel,ýhodných podmínek. Na základě bezvýhradného souhlasu s obsahem této smlouvy připojují
smluvní strany své podpisy a otisky razítka.

V Peci pod Sněžkou dne
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