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Veřejnoprávní smlouva
„ poskytnutí neinvestianí do^ce^po^u^.a Bystřice nad PernsteJnem

(uzavřená dle §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

mezi:

Město Bystřice nad Pernštejnem
se sídlem: Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem
zastoupený: Ing. Karlem Pačiskou, starostou města
IČ. 00294136, DIČ: CZ 00294136
bankovní spojení: 9005-723751/0100
(dále jen „poskytovatel")

, ve znění pozdějších předpisů)

Poskytovatelem dotace:

HT Group Racing Team s.r.o.

jen „příjemce")

Příjemcem dotace:

I.
Předmět smlouvy

. až III.
slovysssrsszmz"=srs-rsrtsarr1.1

jednostotisíckorunčeských,

Dotace je poskytována na pořádání a orga
ČR v areálu Písečská Zmole.

Projekt bude ukončen/ akce bude probíhat v roce 2020.

nizaci motokrosových závodů Mezinárodního Mistrovství
1.2

1.3

II.
Splatnost peněžních prostředků

účelem uvedeným v článku I. na účet
2 1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za

příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy dnem podpisu smlouvy.

2.2 Finanční prostředky lze použl, na OhndunMjjt
^S^drSnasleduiíoíPokalendařnínoroku.

2.3 V terminu pro předložení vyCCovánt d,e Plénku lil. odstowc

pozdějších předpisů.

III.
Podmínky udělení peněžních prostředků

Příjemce je oprávněn použít dotaci pouze k účelu uvedenému v článku I

a školství do 30.11.2020.

. této smlouvy.
3.1

3.2 Vyúčtování dotace předloží příjemce odboru správnímu
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SS=SH~5S~S=-'“j Jic zaplaceni, pnčemz za zúčtovací doklady se nepovažují tzv. zálohové faktury). a dokladů o

33

veřejné správé, ve znéní pozdějších předpisů Sb' 0 ,lnančm kontrole ve

3.4 Příjemce je povinen do 15 dnů oznámit 
právnické osoby do likvidace, změnu 
bankovního spojení, sídla či adresy.

SS.SI5SSÍS” r”"™* ' ssss

poskytovateli zahájení insolvenčního řízení, vstup 
statutárního orgánu nebo jeho člena, změnu názvu,

3.5 Vrácení prostředků podle odstavce 2.3 
finančních prostředků v následujícím

této smlouvy nezakládá právo příjemce na dočerpání
roce.

zásadám 
o finanční kontrole, ve znění

v°edS podz0dh5ííhpaředp^im0 PTaC°mí P°měr dle Zák°na262,2006 Sb-

- vfďTJ S°zlés.nance0drLna S°Ciál"1 a zdrav0<"1 ^méstnanců příjemce 

apoch)S^ <PřísPěvkiř na P^nzíjní/žiwtnrpo^šténř^aol "Tžívmínírnjubileím^p^sí^vkýfna reltreaci 

výdaie na škofenTi r0rkSnPŮi íeambuíldingů, výjezdních zasedání apod

- pořízení krátkodobého majetku 
oprava majetku

: Sie na oSfn,? mfkelin9 pH'emca ÚCetně nedoložitelné výdaje 

akce konané v přímé souvisí

zákoník práce,

IV.
Sankce

~ých PřavĚSf SsSSSSS
4.1. V případě porušení rozpočtové kázně 

v souladu s ustanovením S 22 (S 28 v 
č. 250/2000 Sb„ o

V.

5.2. Poskytovatel může Smlouvu v

nebo písemnou výpovědí

ypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace.

“?SSSsSSSSSSSS-“
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů '

touto Smlouvou

o rozpočtových



b) je on sám, případné ,ako pfávnrtá OMtó ů 8 pfedmétem podnikán, nebo
odsouzen/a za trestný čin, jehož skutkovái po® tný Cin prot, majetku ve smysli

činnosti příjemce, nebo předpisů a zákona č, 418/2011

c) " způs°bech ieh°
d) %£££?££*£. rieúplné nebo zkreslené údaje, na které se vááe uzavřen, teto

Smlouvy,
e) je v likvidaci,

Sb., o

poskytovatelem.
5 4 V případě výpovědi této smlouvy P^d Propiacenim píopteSenTdota^e0 se příjemce

nelze se jej platně domáhat. ^ pnpad JPO bezhotovostním převodem na účet poskytovatele

vsak do 15 dnů od doručeni výpovédi.

písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího uděleni.

5 6 Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a za^e béže^od účely této smlouvy však
' ' Vníl^r^dTp-ďudd pn?^ nUe^n oypomenUtim donuůen, ,mafj,

za podmínky, že příjemce dotace vrátí 
k ukončení Smlouvy dojde az

5.5. Výpověď Smlouvy musí být učiněna

“323535323?“ 

“ssřessssssEsSSSfSšs
účinnosti výpovědi.

na účetrátit bezhotovostnim

smluvními stranami,

dohodou je příjemce povinen v^
částku dotace, která mu j iz byla vyplacena, 

doručení dohody podepsane oběma
5.9. Při ukončení Smlouvy

odklad”1^později do 30 dnů ode dne

nedohodnou-li se smluvní strany jinak,

—^oo;

511. Smlouva zaniká také zdůvodů uvedených v § 167 odsM smlouvy musí být učiněn

MM ňlm^u«» vedou k zániku Smiouvy.

5.12. Pokud příjemce ve stanovené IhůB °
pozdéjéicí; Předpisů

VI.
Publicita

- , p„iemce je povinen v případě informováni sdělovacích prostředku o 

bytópodpořena Městem Bystřice nad Pernštejnem

akci uvést fakt, že akce

- Pfi,emce 

- ^ P° ““



3 SKMí nS££Skálcsh r9ramech °°^> •**
internetových stránkách souvi^jiďdÍTiSf akce sP°"2^kého vzkazu na

odst. 3 zákona TlZwm s ust § 34a

VII.
Závěrečná ustanovení

7 2 Ta^o s^louva tét° Stan°VUJe: Blanka Sv°bodová.

smluvními stranami.
zákona čta500/2004 S^správnTřáT vědění pozST"’ f řídí příslušnými ustanoveními 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v p 'Ch p^edpisu’ zák°na č. 250/2000 Sb o 
závaznými předpisy. r°Zp°CtU’ Ve znem Pozdějších předpisů a dalšími obecně

7.3

7.4 podeP8an^oX^jWz^S^™n!Sj^^í,n|. vzestupné číslovanými dodatky

7.5 Smluvní strany bezvýhradné

7.6 Smlouva je vyhotovena 
vyhotovení.

souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených 

ve 3 stejnopisech, z
v této smlouvě.

nichž poskytovatel obdrží 2 vyhotovení
a příjemce 1

7.7
svobodné vůle SSSTvSSfS nápadů

součástí této smlouvy je příloha č. 1 Vyúčtování.

na základě jejich pravé a

7.8. Nedílnou

10/07/2019

V Bystřici nad Pernštejnem dne : 22.01.2020

za poskytovatele
za příjemce

Ing. Karel Pačiska 
Starosta Ing. Péfl 

jednatel
romek

Myss—*
641°00 Brno
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