
nížeuvedenéhodne, měsíce a roku tuto

veřejnoprávní smlouvu č.2o2oloL57 ĺKP-UAĄ
o poskytnutí dotace

1. Předmět a účelsmlouvy
1.1.
Poskytovatel se zavazuje poskytnout na základě tétosmlouvy příjemcĺdotacĺ
v peněžitéformě ve výši 40 0oo,- Kč(slovy Čtyřicettisíckorunčeských)na období
2020.

1..2.
Poskytovatel poskytuje příjemci na základě této smlouvy dotaci za účelemkrytí
provozních nákladů na akce Festival Jeden svět Kladno 2o2o.

1.3.
Poskytnutí dotace, která je předmětem tétosmlouvy, schválilo Zastupitelstvo
města Kladna v souladu se zákonem č.L2B/2000 Sb., o obcích Ve znění
pozdějšíchpředpisů dne 05.02.2o2o, kdyžsvým rozhodnutím dalo souhlas s
podmínkami pro uzavření tétosmlouvy.

L.4.
Příjemce se zavazuje, źevhodným a dostatečně vĺditelným způsobem zajistí
informování veřejnosti o finančnímspolupodíleníse poskytovatele na výše
uvedené akci, čĺnnostiapod.

Příjemce se zavazuje, žepoužije k propagaci logo poskytovatele ,,Projekt za
podpory města", a to v souladu s logomanuálem. Logo a logomanuál je ke
staženína adrese:

https : //www. m esto kl a d n o. czl I o g o - m esta - pro- p rij e mce- d ota ci /d -
t4526 14 ĺp L = 2I0 o o 5 0 509
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1.5.
Poskytovatel neposkytne dotaci, respektive má nárok na vrácení dotace
v případě zjištění,žeorgán příjemce (ředitel, členstatutárního orgánu, prezident
člensprávní čidozorčírady) je personálně propojen s osobou, která pro příjemce
plní zakázky.

2. ostatní ustanovení
2.L.
Poskytovatel příjemci dotacĺ poskytne převodem na bankovní účetpříjemce č.

po podpisu obou smluvních stran.

2.2.
Příjemce provede celkovévyúčtováníposkytnuté dotace za stanovenéobdobí a
předá je poskytovateli nejpozdějĺ do 30.11.2020.Součástí vyúčtováníbude i

průkazná dokumentace, týkajícíse způsobu informování veřejnosti o finančním
spolupodíleníse poskytovatele na uvedené akci, činnosti apod. dle bodu 1.4. této
smlouvy.

2.3.
Prostředky, které nebyly vyčerpány do 3L.L2.2020, př'ljemce odvede do
L5.oL.2o21 na účetposkytovatele č.L9-729L41l0100 s VS L4910L7B70 a
současně zašle k tétoplatbě avízo adresované na odbor finančníMagistrátu
města Kladna.

2.4.
Přijemce dotace je povinen neprodleně informovat poskytovatele o změnách
svéhomajetkoprávního postavení, jako je např. přeměna společnostĺ,spojení či
rozdělení společnosti, změna právní formy, sníženízákladního jmění, vstup do
likvidace, návrh na konkurz, prohlášeníkonkurzu, výkon rozhodnutí apod.

2.5.
Práva a povinnosti z této smlouvy nenípříjemce dotace oprávněn převést na třetí
osobu bez předchozího písemnéhosouhlasu poskytovatele.

2.6.
V případě zrušenípříjemce dotace bez likvidace je příjemce dotace povinen
převést práva a závazky vyplývajícíz rozhodnutí o poskytnutí dotace na svého
právního nástupce, pokud nedošlo k jejich automatickému přechodu.

3. odnětí dotace
3.1.
Př'ljemce bere na vědomí,žeposkytnutí peněžníchprostředků příjemci na
základě této smlouvy podléhá finančníkontrole podle zákona č,.32o/2o01 Sb., o
finančníkontrole, ve znění pozdějšíchpředpisů a zákona č.L28/2ooO Sb., o
obcích ve znění pozdějšíchpředpĺsů.

3.2.



Na neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytovatele
poskytnutých příjemci na základě této smlouvy' se vztahuje ustanovení s 22
zákona č'. 25o/2ooo Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.

3.3.
V případě, že př'ljemce poruší povinnostĺ v bodech L.2. a 2.2. téta smlouvy bude
poskytovatel požadovat vrácení poskytnuté dotace v plné výšĺ a př'ljemce dotace
je povinen neoprávněně čerpanou dotaci poskytovateli vrátit. V případě, že
příjemce poruší povinnost v bodě I.4, má poskytovatel právo na odstoupení od
smlouvy.

4. Závěrečná usta novení
4.L.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a
byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž kaźdá smluvní strana obdrží po
dvou.

4.2.
Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě dohody obou smluvních stran a to
písemně formou číslovaných dodatků, řádně podepsaných oprávněnými zástupcĺ
smluvních stran. Každý dodatek a příloha je považován za součást této smlouvy.

4.3.
Tato smlouva a veškeré s ní související vztahy smluvních stran se řídí výhradně
platnými právními předpĺsy české republiky.

4.4.
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.

4.5.
Smluvní strany podpisem této smlouvy berou na vědomí, že Statutární město
Kladno je povinným subjektem dle zákona č. I06/t999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č,. 34o/2ol5
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o regĺstru smluv (zákon o registru smluv). Zároveň smluvní strany
souhlasně prohlašují, že žádné z ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní
tajemství a podpisem této smlouvy bezvýhradně souhlasí s jejím uveřejněním
včetně jejích změn a dodatků.

4.6.
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 fyzĺckých osob v souvĺslosťi se zpracováním osobních údajů a o
voĺném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnĺce 95/46/Es (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů) a ve smyslu zákona č. IL}/20L9 Sb. o zpracování
osobních údajů správcem osobních údajů subjektů údajů a že zpracovává osobní
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údajePříjemce za účelemrealizace této smlouvy. Poskytovatel se zavazuje j

zpracovávat osobní údajePříjemce pouze k účeludanému touto smlou,vou, pez
využitíjiného zpracovatele oúdajuPříjemce prohlašuje, žesi je vědo'p, všech; '
svých zákonných práv v souvis osti s poskytnutím svých osobních úoajů''kúčelp
danému touto smlouvou. Podrobné informace o ochraně osobních údajůjśou,, \"
uvedeny na oficiáln íchwebových stránkách www.mestokladno.cz v sekci ochrana
osobních údajů.

4.7.
Pokud by některá ustanovení tétosmlouvy měla být zcela nebo částečně
neplatná, nebo neprovedĺtelná, platnost ostatních ustanovení tímnenídotčena.
Totéžplatí v případě, žesmlouva nebude úplná. V těchto případech se smluvní
strany zavazují, ženeplatné ustanovení nahradí náhradním právně přípustným
ujednáním, jakmile se neplatnost, neproveditelnost nebo neúplnost smluvních
ujednání zjistí.

4.8.
Smluvní strany prohlašujía stvrzují podpisem této smlouvy, že jejíobsah a
podmínky odpovídajíjejich pravéa svobodné vůli,ženebyla učiněna v tísni za
nápadně nevýhodných podmínek, obsah této smlouvy a jejípodmínky po
přečteníschvalují a na důkaztoho připojují oprávnění zástupci smluvních stran
svévlastnoručnípodpĺsy.

4.9.
Příjemce dotace je povinen do 30 dnůod podpisu smlouvy oznámit
poskytovateli zda má pracovně právní nebo obdobný vztah k
členovizastupitelstva nebo k osobě blizké členovizastupitelstva nebo
zda má uzavřenou platnou a účinnousmlouvu s členemzastupitelstva
nebo osobou členovizastupitelstva blízkou a uvede výšiplnění z výše
uvedených vztahů za poslední 3 roky.

V Kladně dne....... . fi/.,..ľ8Íł]. V Kladně dne 4?,
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