SMLOUVA e, 1P,t2o1g

o poskytnutl finandniho pifspdvku
1,

obec Petrohrad zastoupen6 starostkou Jitkou Dondovou

Petrohrad dp, 146, 439 g5 petrohrad
ICO: 004 809 75
dfslo 06tu: KB a.s, , 107 -16 422 40 2g7IO1OO
d6le jen poskytovatel

2.

Subjekt:
pr6vnIforma:
sidlo (bydli5t6)
ICO/rodn6 6islo
dislo 0dtu
d6le jen piljemce

Sbor dobrovolnfch hasidt Petrohrad
i

uzavieli smlouvu:

eldnek

t.

Zastupitelstvo Obce Petrohrad svfm usnesen[m 6,. O4/g7t201g ze dne
12'A3'2018 schvdlilo poskytnuti finan-dniho pi'rspdvku Obce petrohrad (d6le jen
,,piisp6vek") piijemci ve vfsi =7.000,- Kd :a ridelem specifikovanfm v dldnku ll. T6to
smlouvy.

dl6nek il,

(1) Piispdvek se poskytuje na z6klad6 piedloZen6 Z6dosti dj. OUpE-329t2018
na
uskutedndn[,akce

Oddvv-Zenv-muZi
(2) Pi'tjemce se zavaz$e pouZit piisp6vek pouze na 0hradu nezbytnfch n6klad0
na uskutedndnf akce, na kterou byl poskytnut ( d6le jen ,,akce")
(3) Piijemce nesml piispdvek pouZit
zamdstnanc0

na 0hradu rnezd svfch funkcionaifr

a

(a) Poskytovatel se zavazuje pifsp6vek vyplatit hotovd nebo pouk6zat na udet
piijemce ve lh0t6 do 30ti dnfi od nabyti platnosti teto dohody

il6nek lll.
(1)Piijemce se zavazuje pou2lt piispdvek vfhradnd

k f6elu, k n6muz je
poskytnut a v souladu s 26dost[, na zakladl kter6, bylo schvSleno poskytnutf
finandnlho piispdvku usnesenim zastupitelstva Obce Petrohrad 6. O4l37i2}1g
ze dne 12.03.2018, na zfikladd Grantov6ho programu v oblasti kultury, sportu
a spoledenskSho Zivota v Obci Petrohrad pro rok 2019.
je povinen vr6tit ddst piisp6vku, kterou do dne ukondepi akce
nevyderpal, nebo kterou nepouzil v souladu se sjednanfm 6delem

(2) Pifjemce

pii
akce,'Oo
same

stanovenfm v dl6nku lll odst.1 t6to smlouvy,
v1i5i, nebylo-li dosaZeno uskute6n6ni
Zaroveh je tr.rto skutednost povinen v te
Petrohrad

6tit v plne
skondenf,
6mit Obci

(3) Prijemce se zavazuie derp6ni piispr5vku podle dl6nku lll
odst,1 tdto smlouvy
sledovat a vykazovat oddrSlend v rjdetni evidenci. Zilroveh se zavazt)je
zaslat
vy0dtovdni pilsp6vku na piedepsan6m formul6ifr Obce petrohrad
do 30ti dn0
po skondeni akce
(a) Piljemce se zavazuie, 2e na Z6dost poskytovatele bez
zbytednr6ho odkladu
piedloZi ke kontrole piislu5n6 doklady o vyuZiti poskytnutefro plispevf<u
(5) Piijemce se zavazuie uv6ddt na v5ech propagadnich materi6lech,
Ze akce je
poi6ddna za podpory Obce petrohra J
(6) Pos(ytovatel je- opr6vndn poZadovat vrAceni piispdvku v jeho pln6 vf5i, pokud
pi'tjemce poru5i povinnosti stanovene v dldnku lll odst. g A +t6io
sml-ouvy
(7) Sou66sti vyridtov6nl podpoien6 akce bude uvedeni celkovfch
ndklad0 na
uskutedndnou akci

el6nek tV
(1) Zmdny a doplhky t6to smlouvy mohou bft provedeny formou pisemn6ho
dodatku podepsan6ho obdma rj6astnlky dohody
(2) Smlouva je veiejnd piistupnou listinou ve smyslu zdllona 6,. 1}6t1gggsb.
(3) Smlouva je vyhotovena ve dvou autorizovanfch stejnopisech,
ze smluvnich stran obdrlijedno vyhotoveni
(4) Smlouva nabfvd platnosti
smlouvy

V Petrohradd, dne 19,03.2018

poskytovatel
razitko, podpis

z

nich1 kaZdit

a rjdinnosti dnem podepsdni zastupci obou

VPr

--'=raziiro, podpis

stran

