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SMLOUVA E.

o poskytnuti finandniho piispdvku
1,

obec Petrohrad zastoupen6 starostkou Jitkou Dondovou

Petrohrad dp. 146, 439 85 petrohrad
ICO: 004 809 75
dfslo 0dtu: KB a,s., 107 -16 422402g7\O1OO
d6le jen poskytovatel

2,

Subjekt:
pr6vnlforma:
sldlo (bydliStd)
ICO/rodn6 clslo
dislo 0dtu
dSle jen piljemce

Svaz t6lesn6 postiZenfch e R, MO pod

uzavieli smlouvu:

el6nek L
Zastupitelstvo Obce Petrohrad svfm usnesenirn .0413712018 ze dne
12.03.2018 schvSlilo poskytnutl finandniho pilspdrvku Obce> Petrohrad (ddle jen
,,pilspdvek") piijemci ve vf5i =5.000,- K6 za Udelem specifiko
)'m v dl6nku ll. Teto
smlouvy,

Cl6nek ll,
(1) Piispdvek se poskytuje naz6klad6 piedtozen6 zddosti
uskutedn6nI akce

6j

(2) Piijemce se zavazuje pouZit piispdvek pouz€r na Uhrad
na uskutedndnl akce, na kterou byl poskytnut ( d6le jen
(3) Pi'rjemce nesmi pifspdvek pouZit
zam6stnanc[r

na

0hrarJu mezd

(4) Poskytovatel se za\tazuje piispdvek vyplatit hotovd
piljemce ve lh0t6 do 30ti dn0 od nabyti platnoriti t6to

je povinen vr6tit d6st piisp6vku,

nevyderpal, nebo kterou nepouZil

v

kterou

nezbytnyich ndklad0
,,)

funkciondifr a
pouk6zat na 0cet

el6nek lll.
(1) Pi'rjemce se zavazuje pouZit pilspdvek vjihradnd k:
poskytnut a v souladu s Z6dosti, na z6klad6l<ter6, bylo
finandniho piispEvku usnesenim zastupitelstvia Obce
ze dne 12.03.2018, na zflkladd Grantov6ho programu v
a spoledensk6ho Zivota v Obci Petrohrad pro rok 20j8.
(2) Piijemce

OUPE-17312018 na

dcr

souladu se

lu, k ndmuZ je
o poskytnutf
6,.04t37t2018
asti kultury, sportu

e ukondeni akce

jednanfm

0delem

stanovenfm v 6l6nku lll odst.1 teto smlouvy, piipadnd pi
vf5i, nebylo-li dosaZeno uskutedndni akce, do 30ti dnr]
Z{roveh je tuto skutednost povinen v t6 sam6 dob6

vrdtit v pln6
jejirn skondeni.

ozndmit Obci

Petrohrad

(3) Pi'rlemce se zavazuje derpdni pifspdvku podle Eldnku lll
st.1 t6to smlouvy
sledovat a vykazovat odd6lend v Udetnl evidenci. ZArovek
zavazuje zaslat
vytidtov6ni piispdvku na piedepsan6m formuldifr Obce
hrad do 30ti dnr]
po skondenf akce
(a) Piljemce se zavazuje, 2e na Zddost poskytovatele bez
piedloZl ke kontrole piislu5ne doklady o vyuZitf poskytnut

odkladu
piisp6vku

(5) Pfijemce se zavazuje uv6d6t na v5ech propagarSnich
poi6d6na za podpory Obce Petrohrad

, Ze akce je

(6) Poskytovatel je oprdvndn poZadovat vr6cenf pilspdvku v j
piijemce poru5i povinnosti stanoven6 v cl6nku lll odst, 3 a 4

plne vf5i, pokud
to smlouvy

h ndklad& na

(7) SoudAsti vy06tov5nl podpoien6 akce bude
uskutedndnou akci
e15nek lV
(1) Zm6ny a doplnky t6to smlouvy mohou byt provedeny
dodatku podepsan6ho ob6ma 0dastniky dohody
(2) Smlouva je veiejnd piistupnou listinou ve smyslu zdkona d.

pisemn6ho

1

(3) Smlouva je vyhotovena ve dvou autorizovanfch stejnopi
ze smluvnich stran obdrZf jedno vyhotovenl
(4) Smlouva nabfvd platnosti
smlouvy

V PetrohradS, dne 19,03.2018

a fdinnosti dnem podeps6ni

1

9995b.

z

nichL kaldit

ripci obou stran

V Petrohrad6. dne:

podpis

