SMLOUVA Č. 09t202l
o poskytnutí dotačníhopříspěvku z rozpočtu Obce Petrohrad
1".

2.

Obec Petrohrad zastoupená starostkou Jitkou Dondovou
Petrohrad čp. 146,439 85 Petrohrad
ICO: 004 B09 75
čísloúčtu:KB a.s., L07 -16 422 40 297l0L00
drále jen poskytovatel

Subjekt
forma:

Psychiatrická léčebnaPetrohrad p.o.
právní
příspěvková organizace
sídlo (bydliště) Petrohrad čp.1,439 85 Petrohrad
IČO/rodné
00 829 137
číslo
LI7 38 481/01"00
dále jen příjemce

číslo
účtu

uzavřeli smlouvu:
ČIánek L

Zastupitelstvo Obce Petrohrad svým usnesením č. 05121,12021, ze dne
0B.02.202L schválilo poskytnutí dotačního příspěvku Obce Petrohrad (dáie jen ,,příspěvek")
příjemci ve výši =67.200r Kč za účelemspecifikovaným v článku II. Této smlouvy.
(1) Příspěvek se poskytuje
uskutečnění akce

Článek II.

na základě předložené žádosti čj. OUPE-OB4/2O21,

na

=28.Zahradní slavnost=
(2) Příjemce se zavazuje použítpříspěvek pouze na úhradu nezbytných nákladů na
uskutečnění akce, na kterou byl poskytnut ( dále jen ,,akce")
(3) Příjemce nesmí příspěvek použítna úhradu mezd svých funkcionářů a zaměstnanců
(4) Poskytovatel se zavazuje příspěvek vyplatit hotově nebo poukázat na účetpříjemce ve
Ihůtě do 30ti dnů od nabytí platnosti této dohody

Článek ItI.

(1)Příjemce se zavazuje použítpříspěvek výhradně k účelu,k němuž je poskytnut a v
souladu s žádostí, na základě které, bylo schváleno poskytnutí dotačníhopříspěvku
usnesením zastupitelstva Obce Petrohrad č.05l2ll2021 ze dne OB.O2.2021,, na základě
Programu pro poskytování dotací Obce Petrohrad v roce 202]_

(2) Příjemce je povinen vrátit část příspěvku, kterou do dne ukončeníakce nevyčerpal,
nebo kterou nepoužil v souladu se sjednaným účelemstanoveným v článku III odst.1
této smlouvy, případně příspěvek vrátit v plné výši, nebylo-li dosaženo uskutečnění
akce, do 1"5ti dnů po jejím skončení.Zároveň je tuto skutečnost povinen v té samé
době písemně oznámit Obci Petrohrad

(3) Příjemce se zavazuje čerpánípříspěvku podle článku III odst.1 této smlouvy sledovat a
vykazovat odděleně
účetníevidenci. Zároveň se zavazuje zaslat vyučtování
příspěvku na předepsaném formuláři Obce Petrohrad do 15ti dnů po skončeníakce,
v případě celoročníhopříspěvku nejpozději do 15.prosince daného roku

v

(4) Příjemce se zavazuje, že na žádost poskytovatele bez zbytečnéhoodkladu předloží ke
kontrole příslušnédokiady o využitíposkytnutého příspěvku
(5) Příjemce se zavazuje uvádět na všech propagačníchmateriálech, že akce je pořádána
za podpory Obce Petrohrad
(6) Poskytovatel je oprávněn požadovat vrácení příspěvku v jeho plné výši, pokud
příjemce porušípovinnosti stanovené v čIánku III odst. 3 a 4 této smlouvy
(7) Závěrečná zpráva o využitíposkytnutého dotačního příspěvku musí obsahovat
vyčerpávajícípopis realizace a zhodnocení projektu nebo činnosti, včetně dopadu na
veřejnost, celkové skutečně vynaloženénáklady, přehled celkových skutečných zdrojů
financování, rozpis jednotlivých nákladových položek hrazených zposkytnutého
dotačníhopříspěvku
ČIánek Iv
('1)Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny formou písemného dodatku
podepsaného oběma účastníkydohody
(2) Smiouva je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č, 106/1999Sb.
(3) Smlouva je . vyhotovena ve dvou autorizovaných stejnopisech,
smluvních stran obdržíjedno vyhotovení

z

nichž každá ze

(4) Smiouva nablfrlá platnosti a účinnostidnem podepsání zástupci obou stran smlouvy
(5) Podpisem smlouvy žadatel dává souhlas s užitímosobních údajůve smysiu zákona č.
101/2000Sb., o ochraně osobních údajův platném znění a souhlasí se zveřejněním
smlouvy.
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