SMLOUVA E. TO/zOIg
o poskytnuti dotainfho pifspEvku z rozpodtu Obce petrohrad
.l-.

Obec Petrohrad zastoupen6 starostkou Jitkou Dondovou
Petrohrad dp. 146,439 85 Petrohrad
Iio: oo+ abs zs
dfslo ridtu: KB a,s., I07 -L6 422 40 29710100
d6ie jen poskytovatel

2. Subjekt:
VEEV z.s.
prdvni forma:
zapsanf spolek
sidlo (bydliStd)
Petrohrad ddst ierndice ip.4,2,439 85 Petrohrad
Iio/datum narozeni 032 23 302
dislo ridtu
d6le jen piijemce

,

uzavieli smlouvu:
e16nek I.

Zastupitelstvo Obce Petrohrad svfm usnesenim d. 05105120L9 ze dne
1-1.03.201-9 schvdlilo poskytnuti dotainiho piisp6vku Obce Petrohrad (d6le jen ,,piispEvek")
pYijemci ve vfii 1-5.000,- KE za ridelem specifikovanym v dl6nku II. T6to smlouvy.
(1) Pifsp6vek se poskytuje na

elSnek It.
zdkladE piedXoZen6 Z6dosti

dj.

OUPEI 19912019 na

uskutednEni akce

=Poid'me sDolu na Dut'6k=

(2) Piijemce se zavazuje pouZit piispdvek pouze na rihradu nezbytnfch n6kladti na
uskuteinEni akce, na kterou byl poskytnut ( d6le jen ,,akce")
(3) Piijemce nesmi pYispEvek pouZit na rihradu rnezd svfch funkcion6lt

a zamEstnanct

(4) Poskytovatel se zavazuje pYispdvek vyplatit hotovE nebo pouk6zat na riiet piijemce ve
Ihfit6 do 30ti dnri od nabytf platnosti t6to dotrody
el6nek IIL
(1)Piijemce se zavazuje pouZit piispdvek vfhradnE k riielu, k nEmuZ je poskytnut a v
souladu s Z6dosti, na z6kladE kter6, bylo schv6leno poskytnuti dotadniho piispEvku
usnesenim zastupitelstva Obce Petrohrad d. 05/05/2019 ze dne 11.03.20L9, na zdkladE
Programu pro poskytov6ni dotaci Obce Petrohrad v roce 201-9

(2) Piijemce je povinen vr6tit d6st piispEvku, kterou do dne ukondenf akcer nevyderpal,
nebo kterou nepouZil v souladu se sjednanym fdelem stanovenym v dl6nku III odst.L
t6to smlouvy, piipadnd piispEvek vr6tit v pln6 vf5i, nebylo-li dosaZeno uskutetnEni
akce, do 30ti dnri po jejim skondenf, Z6rovei jr: tuto skutednost povinen"v t6 sam6
dob6 pisemnE ozn6mit Obci Petrohrad

(3) PYijemce se zavazuje derpiini plispEvku podle ili{nku III odst.l- t6to smlouvy sledovat a
vykazovat oddElenE
ridetni evidenci. Zdrovei se zavazuje zaslat vyidtovdni
piisp6vku na pYedepsan6m formuliiii Obce Petr:ohrad do 30ti dnri po skondenf akce

v

(4) Plijemce se zavazuje, Ze na Zddost poskytovatele bez zbytein6ho odkladu pledloZi ke
kontrole piislu5n6 doldady o vyuZi.ti poskytnut6ho piispEvku
(5) PYijemce se zavazuje uv6dEt na v5ech propagadnich materi6lech, Ze akce je poYdd6na
za podpory Obce Petrohrad
(6) Poskytovatel je opr6vnEn poZadovat vr6ceni plispEvku v jeho pln6 vf5i, pokud
piijemce poruSi povinnosti stanoven6 v dl6nku III odst. 3 a 4 t6to stnlottvy

(7) Z6vEredn6 zprdva o r,yuZiti poskytnut6ho dotadnfho plispEvku rnusi obsahovat
vyderp6vajici popis realizace a zhodnoceni projektu nebo dinnosti, vcietn6 dopadu na
veiejnost, celkov6 skutednE vynaloZen6 n6klady, piehled celkovfch skutednych zdrojt
financov6ni, rozpis jednotlivlich n6kladovych poloZek hrazenych zposkytnut6ho
dotadniho piispEvku
eli4nek IV

(1)ZmEny a dopliky t6to smlouvy mohou byt provedeny formou pisemn6ho dodatku
podepsan6ho obEma ridastniky dohody

(2) Smlouva je veiejnd piistupnou listinou ve smyslu zdkona d. 106/1999Sb.
(3) Smlouva je vyhotovena ve dvou autorizovanych stejnopisech,
smluvnich stran obdrZi jedno vyhcttoveni

z

nichZ kai'd6

ze

(4) Smlouva nab1fii5 platnosti a ridinnosti dnem podeps6ni z6stupci obou stran smlouvy
(5) Podpisem smlouvy Zadatel d6vii souhlas s uZitim osobnich ridajri ve smyslu z6kona d.
101/2000Sb., o ochranE osobnich ridajri v platn6m zn6nf a souhlasi se zveYejn6nfm
smlouvy.
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Souhlas iadatele se zveiejn6nim dokumentri a 0dajfi dle g 10a -. 10d zikona
25012000 Sb., o rozpodtovfch pravidlech fzemnich rozpodtri a o zmdnd
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ndkteqich souvisejicich z6kon0 (rozpodtovrl pravidla) ve zn6ni pozddj5ich
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z rozpodtu Obce Petrohrad v rdmci ,,Programu pro poskytovdnidotaci Obce Petrohrad v roce
2019 dle z1kona 6.250/2000Sb." pro rok2Q19, kterf piedkl6d6 projekt s n6zvem
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souhlasi s tim, 2e Obec Petrohrad zveiejni v souladu se z6konem t.25012000 Sb., $10a

-

10d ve5kerS dokumenty a 0daje rozhodn6 pro poskytnutl dotace na internetovfch strdnkdch
obce www, petroh rad-obec. czlq ranty,

