
Statutární město Kladno
Sídlo: nám. Starosty Pavla č. 44, 272 52 Kladno
IČ: 00234516
DIČ: CZ00234516
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
Telefon: 312 604 111
e-mail:
zastoupeno primátorem Ing. Danem Jiránkem
dále jako „poskytovatel"

a

TJ LARS Kladno, z.s.

Sídlo: Tř. Sportovců 816, 27204 Kladno 4
IČ: 14800900
DIČ:
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu:
Telefon:
e-mail:

dále jako „příjemce"

uzavřely níže data podle §10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a
§ 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a s
vědomím skutečnosti, že na poskytnutí dotace není právní nárok a plnění podle této smlouvy
příjemci není vyváženo přímou protihodnotou poskytnutou poskytovateli,

tuto

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu Statutárního města Kladno

č. 2020/0074/MMK

1. Předmět a účel smlouvy
1.1.
Touto smlouvou poskytovatel poskytuje příjemci finanční podporu ve formě účelové dotace
z rozpočtu poskytovatele v peněžité formě ve výši 800 000,- Kč, slovy: osm set tisíc korun
českých (dále jen „dotace"), za účelem krytí provozních nákladů a zabezpečení tréninkové
činnosti plavců.

1.2.
Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se použít dotaci pouze k účelu uvedenému v jím podané
žádosti o poskytnutí dotace. Příjemce nesmí peněžní prostředky poskytnout jiným osobám,
pokud nejde o úhrady spojené s realizací účelu, na který byla dotace poskytnuta. Příjemce



jejich
použití.

1.5.
Poskytovatel neposkytne dotaci, respektive má nárok na vrácení dotace v případě zjištění,
že orgán příjemce (ředitel, člen správní či dozorčí rady, člen statutárního orgánu, prezident)
je personálně propojen s osobou, která pro příjemce plní zakázky.

2. Podmínky poskytnutí a použití dotace
Práva a povinnosti stran

2.1.
Dotace bude příjemci vyplacena jednorázově bezhotovostně převodem na bankovní účet
příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy. Dnem poskytnutí dotace se rozumí den odepsání
finančních prostředků z účtu poskytovatele.

2.2.
V případě, že je příjemce dotace plátcem daně z přidané hodnoty a u výdajů hrazených z
prostředků dotace je oprávněn k odpočtu daně na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, nesmí být z prostředků dotace hrazena daň z přidané hodnoty.

2.3.
Dotace musí být využita nejpozději do 31.12.2020 a podléhá finančnímu vypořádání
s rozpočtem poskytovatele za rok 2020.

2.4.
Příjemce provede celkové vyúčtování poskytnuté dotace za stanovené období, přičemž
zajistí ve svém účetnictví nebo daňové evidenci, v souladu s obecně platnými právními
předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
řádné a oddělené sledování čerpání dotace. Příjemce odpovídá za řádné a

bude Projekt realizovat na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a

podmínkami této smlouvy.

1.3.
Poskytnutí dotace, která je předmětem této smlouvy, schválilo Zastupitelstvo města Kladna
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zněních pozdějších předpisů,
usnesením ze dne 16.12.2019.

1.4.
Příjemce se zavazuje, že vhodným a dostatečně viditelným způsobem zajistí informování
veřejnosti o finančním spolupodílení se poskytovatele na výše uvedené akci, činnosti apod.

Příjemce se zavazuje, že při jakékoli prezentaci Projektu použije k propagaci logo
poskytovatele „Projekt za podpory města", a to v souladu s logo manuálem. Logo a logo
manuál je ke stažení na adrese:

https://www.mestokladno.cz/loqo-mesta-pro-priiemce-dotaci/d-1452614/p1=2100050509

Při použití loga nebo znaku poskytovatele je příjemce povinen dodržet zásady pro

viditelné
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením na
výdajových dokladech, „hrazeno z dotace Statutárního města Kladno121.*P*ří*je*m*c*e*z*ajistí, aby
příjem dotace byl v peněžním deníku označen „dotace Statutárního města Kladno11.Celkové
vyúčtování příjemce předá je poskytovateli nejpozději do 15.1.2021. Součástí vyúčtování

bude Projekt realizovat na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a 
podmínkami této smlouvy.

1.3.
Poskytnutí dotace, která je předmětem této smlouvy, schválilo Zastupitelstvo města Kladna 
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zněních pozdějších předpisů, 
usnesením ze dne 16.12.2019.

1.4.
Příjemce se zavazuje, že vhodným a dostatečně viditelným způsobem zajistí informování 
veřejnosti o finančním spolupodílení se poskytovatele na výše uvedené akci, činnosti apod.

Příjemce se zavazuje, že při jakékoli prezentaci Projektu použije k propagaci logo 
poskytovatele „Projekt za podpory města", a to v souladu s logo manuálem. Logo a logo 
manuál je ke stažení na adrese:

https://www.mestokladno.cz/loqo-mesta-pro-priiemce-dotaci/d-1452614/p1 =2100050509

Při použití loga nebo znaku poskytovatele je příjemce povinen dodržet zásady pro jejich 
použití.
1.5.
Poskytovatel neposkytne dotaci, respektive má nárok na vrácení dotace v případě zjištění, 
že orgán příjemce (ředitel, člen správní či dozorčí rady, člen statutárního orgánu, prezident) 
je personálně propojen s osobou, která pro příjemce plní zakázky.

2. Podmínky poskytnutí a použití dotace
Práva a povinnosti stran

2.1.

Dotace bude příjemci vyplacena jednorázově bezhotovostně převodem na bankovní účet 
příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy. Dnem poskytnutí dotace se rozumí den odepsání 
finančních prostředků z účtu poskytovatele.

2.2.

V případě, že je příjemce dotace plátcem daně z přidané hodnoty a u výdajů hrazených z 
prostředků dotace je oprávněn k odpočtu daně na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, nesmí být z prostředků dotace hrazena daň z přidané hodnoty.

2.3.
Dotace musí být využita nejpozději do 31.12.2020 a podléhá finančnímu vypořádání 
s rozpočtem poskytovatele za rok 2020.

2.4.
Příjemce provede celkové vyúčtování poskytnuté dotace za stanovené období, přičemž 
zajistí ve svém účetnictví nebo daňové evidenci, v souladu s obecně platnými právními 
předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
řádné a oddělené sledování čerpání dotace. Příjemce odpovídá za řádné a viditelné 
označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením na 
výdajových dokladech, „hrazeno z dotace Statutárního města Kladno2 * * * * * * * * 11. Příjemce zajistí, aby 
příjem dotace byl v peněžním deníku označen „dotace Statutárního města Kladno11. Celkové 
vyúčtování příjemce předá je poskytovateli nejpozději do 15.1.2021. Součástí vyúčtování



bude i průkazná dokumentace, týkající se způsobu informování veřejnosti o finančním
spolupodílení se poskytovatele na uvedené akci, činnosti apod. dle bodu 1.4. této smlouvy.

2.5.
V případě, že příjemce nevyčerpá dotaci v plné výši, je povinen nevyčerpané prostředky,
odvést na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy s variabilním symbolem

a to nejpozději ke dni vyúčtování poskytnuté dotace. Spolu s platbou příjemce
zašle poskytovateli k této platbě avízo, a to na Odbor finanční Magistrátu města Kladna.

2.6.
Příjemce dotace je povinen neprodleně informovat poskytovatele o změnách svého
majetkoprávního postavení, které by mohly při vymáhání zadržených nebo neoprávněně
použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky
(zejména se jedná o přeměnu společnosti, spojení či rozdělení společnosti, změnu právní
formy, snížení základního jmění, vstup do likvidace, insolvenční řízení, výkon rozhodnutí a
exekuce apod.).

2.7.
Práva a povinnosti z této smlouvy není příjemce dotace oprávněn převést na třetí osobu bez
předchozího písemného souhlasu poskytovatele.

2.8.
V případě zrušení příjemce dotace bez likvidace je příjemce dotace povinen převést práva a
závazky vyplývající z rozhodnutí o poskytnutí dotace na svého právního nástupce, pokud
nedošlo k jejich automatickému přechodu.

3. Kontrola
3.1.
Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu zákonem č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, kdykoli kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace
poskytnuta. Příjemce je povinen poskytnout k této kontrole odpovídající součinnost, tj.
předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoli k nahlédnutí originály všech účetních
dokladů prokazujících využití prostředků dotace v souladu s účelem Projektu. Příjemce je
také povinen zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží
a služeb pro příjemce) umožnily kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní
doklady v rozsahu nezbytném pro splnění této kontroly.

3.2.
Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu, tak i po ukončení
realizace Projektu nebo jeho jednotlivých etap, a to ještě po dobu pěti let od ukončení
financování Projektu.

3.3.
Příjemce je povinen po dobu pěti let od skončení Projektu archivovat podkladové materiály,
zejména žádost včetně povinných příloh, tuto smlouvu, originály dokladů prokazujících
čerpání dotaze, dokumentaci o zadání veřejné zakázky, je-li zadávána, závěrečné
vyúčtování Projektu.



4. Důsledky porušení povinností příjemce
Ukončení smlouvy

4.1.
Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět z důvodů na straně příjemce, a to zejména
v případě, že po uzavření této smlouvy nastane nebo vyjde najevo skutečnost, která
poskytovatele opravňuje dotaci nebo její část odejmout. Takovými skutečnostmi jsou
například zjištění poskytovatele, že údaje, které mu příjemce sdělil a které měly vliv na
rozhodnutí o poskytnutí dotace, jsou nepravdivé, nebo využití dotace není v souladu s
účelem uvedeným v čl. 1.1. této smlouvy.

4.2.
Výpovědní lhůta činí 10 dní a začíná běžet dnem doručení písemné výpovědi příjemci. V
písemné výpovědi poskytovatel uvede zjištěné skutečnosti, které jej prokazatelně vedly k

výpovědi smlouvy, a vyzve příjemce k vrácení dotace nebo její části.

4.3.
Na neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytovatele poskytnutých
příjemci na základě této smlouvy, se vztahuje ustanovení o porušení rozpočtové kázně podle
§ 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.

4.4.
Za neoprávněné použití dotace a závažné porušení této smlouvy se považuje zejména:

a. provedení změny v Projektu, k níž je potřeba souhlas poskytovatele, bez takového
souhlasu

b. použití poskytnuté dotace, případně její části, v rozporu s účelem podle této smlouvy
c. nedodržení termínů pro použití dotace stanovených touto smlouvou
d. realizace Projektu v rozporu s právními předpisy, zejména zákonem č. 137/2006 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
e. vedení účetnictví způsobem, který je v rozporu s čl. 2.4. této smlouvy a nelze z něj

zjistit, zda byla dotace použita v souladu s touto smlouvou
f. nedodržení podmínek závazného stanoviska

Prostředky se považují za neoprávněně použité počínaje dnem, kdy byly použity v rozporu
s touto smlouvou.

4.5.
V případě, že příjemce poruší povinnost podle bodu 1.4 této smlouvy, má poskytovatel právo
na odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení písemného
odstoupení příjemci.

4.6.
V případě ukončení této smlouvy podle čl. 4.1. a 4.5. této smlouvy poskytovatel vyzve
příjemce k vrácení dotace nebo její části a příjemce je povinen peněžní prostředky vrátit ve
lhůtě a způsobem stanovených mu poskytovatelem. Pokud byla výpověď příjemci dána nebo
poskytovatel účinně odstoupil od smlouvy ještě před převodem peněžních prostředků na
účet příjemce, má poskytovatel právo dotaci neposkytnout. Nevrátí-li příjemce dotaci,
případně její část, ve lhůtě stanovené poskytovatelem, považují se veškeré finanční
prostředky poskytnuté do doby ukončení smlouvy za zadržené ve smyslu zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

4. Důsledky porušení povinností příjemce 
Ukončení smlouvy

4.1.
Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět z důvodů na straně příjemce, a to zejména 
v případě, že po uzavření této smlouvy nastane nebo vyjde najevo skutečnost, která 
poskytovatele opravňuje dotaci nebo její část odejmout. Takovými skutečnostmi jsou 
například zjištění poskytovatele, že údaje, které mu příjemce sdělil a které měly vliv na 
rozhodnutí o poskytnutí dotace, jsou nepravdivé, nebo využití dotace není v souladu s 
účelem uvedeným v čl. 1.1. této smlouvy.

4.2.
Výpovědní lhůta činí 10 dní a začíná běžet dnem doručení písemné výpovědi příjemci. V 
písemné výpovědi poskytovatel uvede zjištěné skutečnosti, které jej prokazatelně vedly k 
výpovědi smlouvy, a vyzve příjemce k vrácení dotace nebo její části.

4.3.
Na neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytovatele poskytnutých 
příjemci na základě této smlouvy, se vztahuje ustanovení o porušení rozpočtové kázně podle 
§ 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů.

4.4.
Za neoprávněné použití dotace a závažné porušení této smlouvy se považuje zejména:

a. provedení změny v Projektu, k níž je potřeba souhlas poskytovatele, bez takového 
souhlasu

b. použití poskytnuté dotace, případně její části, v rozporu s účelem podle této smlouvy
c. nedodržení termínů pro použití dotace stanovených touto smlouvou
d. realizace Projektu v rozporu s právními předpisy, zejména zákonem č. 137/2006 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
e. vedení účetnictví způsobem, který je v rozporu s čl. 2.4. této smlouvy a nelze z něj 

zjistit, zda byla dotace použita v souladu s touto smlouvou
f. nedodržení podmínek závazného stanoviska

Prostředky se považují za neoprávněně použité počínaje dnem, kdy byly použity v rozporu 
s touto smlouvou.

4.5.
V případě, že příjemce poruší povinnost podle bodu 1.4 této smlouvy, má poskytovatel právo 
na odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení písemného 
odstoupení příjemci.

4.6.
V případě ukončení této smlouvy podle čl. 4.1. a 4.5. této smlouvy poskytovatel vyzve 
příjemce k vrácení dotace nebo její části a příjemce je povinen peněžní prostředky vrátit ve 
lhůtě a způsobem stanovených mu poskytovatelem. Pokud byla výpověď příjemci dána nebo 
poskytovatel účinně odstoupil od smlouvy ještě před převodem peněžních prostředků na 
účet příjemce, má poskytovatel právo dotaci neposkytnout. Nevrátí-li příjemce dotaci, 
případně její část, ve lhůtě stanovené poskytovatelem, považují se veškeré finanční 
prostředky poskytnuté do doby ukončení smlouvy za zadržené ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.



4.7.
Pokud příjemce poruší jakoukoli povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy, nebo
rozpočtových pravidel dotačního programu a toto porušení není porušením rozpočtových
pravidel podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, potažmo čl. 4.4. a 4.5. této smlouvy, smlouva trvá a
poskytovatel může uložit "příjemci odvod ve výši 5-20 % z poskytnutých prostředků,
v souvislosti s jejichž použitím došlo k méně závažnému porušení rozpočtové kázně. Tím
není dotčeno právo poskytovatele na náhradu škody. Příjemce je povinen uhradit
stanovenou výši odvodu na základě písemné výzvy poskytovatele a ve lhůtě jím stanovené.
Ve výzvě poskytovatel uvede smluvní povinnost, kterou příjemce méně závažným způsobem
porušil a která zakládá právo poskytovatele žádat příslušný odvod.

4.8.
Veškeré platby vyplývající z porušení závazků vyplývajících z této smlouvy příjemce provede
formou bezhotovostního převodu na účet poskytovatele v termínu a na číslo účtu, které
poskytovatel příjemci sdělí.

5. Ostatní ujednání
5.1.
Dojde-li v průběhu platnosti této smlouvy na straně příjemce ke změně podmínek, za nichž
byla dotace poskytnuta, je příjemce povinen toto oznámit poskytovateli neprodleně po
zjištění změny.

5.2.
Příjemce souhlasí s tím, že v případě zjištění závažných nedostatků při realizaci akce,
včetně nedodržení termínu odevzdání vyúčtování poskytnutých finančních prostředků za
uplynulý kalendářní rok, je poskytovatel oprávněn vyloučit v následujících pěti letech jeho
žádosti o poskytnutí účelových dotací, grantů atd. z prostředků poskytovatele.

5.3.
Tato dotace nenaplňuje kritéria veřejné podpory.

6. Závěrečná ustanovení
6.1.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

6.2. Smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží příjemce a dvě
poskytovatel.

6.3.

Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě dohody obou smluvních stran, a to písemně
formou číslovaných dodatků, řádně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
Každý dodatek a příloha je považován za součást této smlouvy.

6.4.
Jakékoliv oznámení nebo jiná sdělení, která budou nebo mohou být doručována podle
příslušných ustanovení této smlouvy nebo v souvislosti s ní mezi smluvními stranami, musí
být písemná a budou doručována na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy.

4.7.
Pokud příjemce poruší jakoukoli povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy, nebo 
rozpočtových pravidel dotačního programu a toto porušení není porušením rozpočtových 
pravidel podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, potažmo čl. 4.4. a 4.5. této smlouvy, smlouva trvá a 
poskytovatel může uložit "příjemci odvod ve výši 5-20 % z poskytnutých prostředků, 
v souvislosti s jejichž použitím došlo k méně závažnému porušení rozpočtové kázně. Tím 
není dotčeno právo poskytovatele na náhradu škody. Příjemce je povinen uhradit 
stanovenou výši odvodu na základě písemné výzvy poskytovatele a ve lhůtě jím stanovené. 
Ve výzvě poskytovatel uvede smluvní povinnost, kterou příjemce méně závažným způsobem 
porušil a která zakládá právo poskytovatele žádat příslušný odvod.

4.8.
Veškeré platby vyplývající z porušení závazků vyplývajících z této smlouvy příjemce provede 
formou bezhotovostního převodu na účet poskytovatele v termínu a na číslo účtu, které 
poskytovatel příjemci sdělí.

5. Ostatní ujednání
5.1.
Dojde-li v průběhu platnosti této smlouvy na straně příjemce ke změně podmínek, za nichž 
byla dotace poskytnuta, je příjemce povinen toto oznámit poskytovateli neprodleně po 
zjištění změny.

5.2.
Příjemce souhlasí s tím, že v případě zjištění závažných nedostatků při realizaci akce, 
včetně nedodržení termínu odevzdání vyúčtování poskytnutých finančních prostředků za 
uplynulý kalendářní rok, je poskytovatel oprávněn vyloučit v následujících pěti letech jeho 
žádosti o poskytnutí účelových dotací, grantů atd. z prostředků poskytovatele.

5.3.
Tato dotace nenaplňuje kritéria veřejné podpory.

6. Závěrečná ustanovení
6.1.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

6.2. Smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží příjemce a dvě 
poskytovatel.

6.3.

Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě dohody obou smluvních stran, a to písemně 
formou číslovaných dodatků, řádně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. 
Každý dodatek a příloha je považován za součást této smlouvy.

6.4.
Jakékoliv oznámení nebo jiná sdělení, která budou nebo mohou být doručována podle 
příslušných ustanovení této smlouvy nebo v souvislosti s ní mezi smluvními stranami, musí 
být písemná a budou doručována na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy.



6.5.
Smluvní strany podpisem této smlouvy berou na vědomí, že Statutární město Kladno je
povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Zároveň smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádné z ustanovení této smlouvy
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, a podpisem této smlouvy bezvýhradně souhlasí s jejím uveřejněním včetně jejích
změn a dodatků.

6.6.
Příjemce prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že je Poskytovatel ve smyslu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a ve smyslu
zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, správcem osobních údajů subjektů
údajů a že zpracovává osobní údaje příjemce či osob za příjemce jednajících za účelem
realizace této smlouvy. Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje Příjemce či osob
za příjemce jednajících pouze k účelu danému touto smlouvou, bez využití jiného
zpracovatele údajů. Příjemce prohlašuje, že si je vědom všech svých zákonných práv
v souvislosti s poskytnutím osobních údajů k účelu danému touto smlouvou. Podrobné
informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách
www.mestokladno.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

6.7.
Pokud by některá ustanovení této smlouvy měla být zcela nebo částečně neplatná, nebo
neproveditelná, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena. Totéž platí v případě, že
smlouva nebude úplná. V těchto případech se smluvní strany zavazují, že neplatné
ustanovení nahradí náhradním právně přípustným ujednáním, jakmile se neplatnost,
neproveditelnost nebo neúplnost smluvních ujednání zjistí.

6.8.
Smluvní strany prohlašují a stvrzují podpisem této smlouvy, že její obsah a podmínky
odpovídají jejich pravé a svobodné vůli, že nebyla učiněna v tísni za nápadně nevýhodných
podmínek, obsah této smlouvy a její podmínky po přečtení schvalují a na důkaz toho připojují
oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.



6.9.
Příjemce dotace je povinen do 30 dnů od podpisu smlouvy oznámit poskytovateli, zda má
pracovně právní nebo obdobný vztah k členovi zastupitelstva nebo k osobě blízké členovi
zastupitelstva nebo zda má uzavřenou platnou a účinnou smlouvu s členem zastupitelstva
nebo osobou členovi zastupitelstva blízkou, a uvede výši plnění z výše uvedených vztahů za
poslední 3 roky.

V Kladně dne 2. ZcZc V Kladně dne 'i S . t 2cZ &
Poskytovateli Příjemci7 LARS Kladno z.s.

třída Sportovců čp. 816
272 04 Kladno 4

Statutární TJ
zastoupeno primátorem zastoupen předsedou
Ing. Danem Jankem
/^

p. Slavomírem Cirnfusem\
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