SMLOUVA Č. 07/2018
o poskytnutí finančního příspěvku
1. Obec Petrohrad zastoupená starostkou Jitkou Dondovou
Petrohrad čp. 146, 439 85 Petrohrad
IČO: 004 809 75
číslo účtu: KB a.s., 107 -16 422 40 297/0100
dále jen poskytovatel
2. Subjekt:
VEEV z.s.
právní forma:
sídlo (bydliště)
IČO/rodné číslo
číslo účtu
dále jen příjemce
uzavřeli smlouvu:
Článek I.
Zastupitelstvo Obce Petrohrad svým usnesením č. 04/37/2018 ze dne
12.03.2018 schválilo poskytnutí finančního příspěvku Obce Petrohrad (dále jen
„příspěvek“) příjemci ve výši =5.000,- Kč za účelem specifikovaným v článku II. Této
smlouvy.
Článek II.
(1) Příspěvek se poskytuje na základě předložené žádosti čj. OUPE-238/2018 na
uskutečnění akce
Příměstský tábor – Staň se filmařem
(2) Příjemce se zavazuje použít příspěvek pouze na úhradu nezbytných nákladů
na uskutečnění akce, na kterou byl poskytnut ( dále jen „akce“)
(3) Příjemce nesmí příspěvek použít na úhradu mezd svých funkcionářů a
zaměstnanců
(4) Poskytovatel se zavazuje příspěvek vyplatit hotově nebo poukázat na účet
příjemce ve lhůtě do 30ti dnů od nabytí platnosti této dohody
Článek III.
(1) Příjemce se zavazuje použít příspěvek výhradně k účelu, k němuž je
poskytnut a v souladu s žádostí, na základě které, bylo schváleno poskytnutí
finančního příspěvku usnesením zastupitelstva Obce Petrohrad č. 04/37/2018
ze dne 12.03.2018, na základě Grantového programu v oblasti kultury, sportu
a společenského života v Obci Petrohrad pro rok 2018.
(2) Příjemce je povinen vrátit část příspěvku, kterou do dne ukončení akce
nevyčerpal, nebo kterou nepoužil v souladu se sjednaným účelem

stanoveným v článku III odst.1 této smlouvy, případně příspěvek vrátit v plné
výši, nebylo-li dosaženo uskutečnění akce, do 30ti dnů po jejím skončení.
Zároveň je tuto skutečnost povinen v té samé době písemně oznámit Obci
Petrohrad
(3) Příjemce se zavazuje čerpání příspěvku podle článku III odst.1 této smlouvy
sledovat a vykazovat odděleně v účetní evidenci. Zároveň se zavazuje zaslat
vyúčtování příspěvku na předepsaném formuláři Obce Petrohrad do 30ti dnů
po skončení akce
(4) Příjemce se zavazuje, že na žádost poskytovatele bez zbytečného odkladu
předloží ke kontrole příslušné doklady o využití poskytnutého příspěvku
(5) Příjemce se zavazuje uvádět na všech propagačních materiálech, že akce je
pořádána za podpory Obce Petrohrad
(6) Poskytovatel je oprávněn požadovat vrácení příspěvku v jeho plné výši, pokud
příjemce poruší povinnosti stanovené v článku III odst. 3 a 4 této smlouvy
(7) Součástí vyúčtování podpořené akce bude uvedení celkových nákladů na
uskutečněnou akci
Článek IV
(1) Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny formou písemného
dodatku podepsaného oběma účastníky dohody
(2) Smlouva je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999Sb.
(3) Smlouva je vyhotovena ve dvou autorizovaných stejnopisech, z nichž každá
ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení
(4) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podepsání zástupci obou stran
smlouvy

V Petrohradě, dne 19.03.2018

……………………………..
poskytovatel
razítko, podpis

V Petrohradě, dne …………2018

……………………………………
příjemce
razítko, podpis

