SMLoUvA č,otlzlzz

o poskytnutí dotačníhopříspěvku z rozpočtu Obce Petrohrad

P€trohrad zastoupená starostkou Jitkou Dondovou
Petrohrad čp. 146,439 85 Petrohlad
ICO: 004 809 75
čísloúčtu:KB a.s,, 107 -76 422 40 297l01,0O
dále jen poskytovatel

1. Obec

2. Subjekt:
právní forrna:
sjdlo (bydliště)
]CO/rodné číslo
čísloťrčtu
dále jen příjernce

Jitka IDŽAKOVIČoVÁ
fyzická osoba
Černčicečp. 64, 439 85 Petrohrad

uzavřeli smlouvu:
Článek I.

Zastupitelstvo Obce Petrohrad svým usnesením č. 07131,12022 ze dne
14.02.2022 schválilo poskytnutí dotačního příspěvku Obce Petrohrad (dále jerr ,,příspěvek'')
příjemci ve výši 9.600,- Kč za ťrče]emspecifikovaným v č]ánku II. Této smlouvy.
(1) Příspěvek se poskytuje
uskutečnění a]rce

Článek lI.

na záklailě předložené žádosti čj. OIJPE 14312022

na

=čirlnost včela řstvi 2022(2) Příjence 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
lhůtě do 30ti dnů od nabytí platt-tosti této dohody

Článek III.
(1)Příjemce se zavazuje použítpříspěvek výhraclně k ťrčelrr,k němuž je poskytnut a v
sou]adu s žádostí, na základě které, bylo schváleno poskytnutí dotačníhopříspěvku
usnesením zastupitelstva Obce Petrohrad č.07/3712022 ze dne 14,02.2022, na základě
Progranru pro poskytování clotací Obce Petrohrad v roce 2022

(2) Příjence je povinen vrátit část příspěvkr-r, kterou do dne ukončerríakce nevyčerpa1,
nebo kterou nepoužil v souladu se sjednaným účelemstanovenýrn v článku iII odst.1
této smlouvy, případně příspěvek vrátit v plné výši, neby1o-li dosaženo uskutečrrěrrí
akce, do 15ti dnů po jejím slrončení.zároveň je tuto skutečno§t poyinen y té samé
době písemně oznámit Obci Petrohrad

(3) Příjemce se zavazuje čerpánípříspěvku podle článku TII odst.1 této smlouvy s]edovat a
vykazovat odděieně v účetníevidenci. Zároveň se zavazuje zaslat vyúčtování
příspěvku na předepsanén-r formu]áři Obce Petrohrad do ] Sti dnťr po skončeníakce,
v případě celoročníhopříspěvkLr nejpozději do 15.plosince daného roku
(4) Příjence se zavazuje, že na žádost poskytovatele bez zbytečného odkladu předloží ke
kontrole příslušnécloklady o využitíposkytnutého příspěvku
(5) Příjemce se zavazuje uvádět na všech propagačních materiáIech, ž.e al<ce je pořádána
za poclpory Obce Petrohracl
(6) Poskytovatel je oprávněn požadovat vrácení příspěvku v jeho plné výši, pokud
příjen-rce porušípovinnosti stanovené v článku I]I odst. 3 a 4 této smlouvy
(7) Závěrečná zpráva o využitíposkytnutého dotačního příspěvku musí obsahovat
vyčerpávajícípopis realizace a zhodnocení plojektu nebo činnosti, včetně dopadu na
veřejnost, celkové skutečně vynaložcnénáklady, přehled celkových skutečných zdlojů
financování, lozpis jednotlivých nákladových položek hrazených z poskytnutého
dotačníhopříspěvku

Článek tV

(1) Zrněny a doplňky této smlouvy n-rol-rou být provedeny formou písemného dodatku
podepsaného oběrna účastníkydohody
(2) Smlouva je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999Sb.
(3) Srnlouva je vyhotovena ve dvou autorizovaných stejnopisech,
snrluvních stran obdržíjedno vyhotovení
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(4) Srnlouva nablývá platnosti a ťrčinnosti dnen podepsání zástupci obou stlan smlouvy
(5) Podpisem smlouvy žadatel dává souh]as s užitínosobních údajůve smyslu zákona č,
101/2000Sb., o ochraně osobrrích údajův platném znění a souhlasí se zveřejněním
smlouvy,
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