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Smlouva
o poskvtnutí  neinvestič ní  dotacc na jednorázovou akci z rozpoč tu

města Chebu na rok 2022

Smlouva se uzaví rá mezi:

Poskytovatelenr:  město Cheb
Sí dlo:  náměstí  Krále Jiří lro z Poděbrad | l| 4,350 20 Cheb

Telefon: 354 440 111

IČ o: 00253979
DIČ : CZ00253979
Datová schránka: a8gbnyc
Zastoupený: Starostou Mgr. Antorrí nem Jalovcem
Barrkovní  spojení :  Komerč ní  barrka a. s., poboč ka Cl'reb

Č í slo ť rč tu:  
Variabilrií  synrbol:  3788322349
(dále j  en poskytovatel)

Pří jemcem: Clrebské  gurmánství , z.s.

Sí dlo:  Lidická | 528110, 35002 Clreb

Telefon: 
ICO: 08393451
Datová sclrránka: 67ris6rc
Registrace ve veřejné rrr rejstří ku: spisová znač kaL 9396 vedená u Krajské ho soudu v Plzni
Zastoupený: Martinem Kolkem, předsedou výboru
Bankovní  spojení :  Fio banka, a's.

Č í slo ú č tu: 
(dále jen pří jemce)

uvedené  subjekty ujednaly rrásledují cí :

I .

Výš c dotace' její  ú č el, forma a tcrmí n splatnosti

1 . Na základě usnesení  ZM č '. | 213212022 ze dne 20, |  ,2022 udě| í  poskytovatel pří jerrrci llnarrč rrí

dotaci ve výš i:  100 000 Kč  slovy: jedno sto t isí c korun č eských.

2, Dotace je poskytována za ť tč elenr uspořádání  akce MultiŽánrový benefič ní  festival Clrebolet

2022.

3. PeněŽní  prostředky ve výš i dotace budott pří jemci uvolněny do 15 dnů  po nabytí  ť rč innosti té to

snrlouvy jednorázově, a to formolt bezlrotovostrrí lro př.evoc.lu na jelio bankovr-rí  ť rč et uvedený

v té to smlouvě.
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1
J.

I I .

Zál< lrrdní  povinnosti pří j emcc

Pří jen-rce se zavazujezejmé rra potrŽí t poskytrrr-rté  Í jnarlce rra č ásteč rré  pokrytí  náklac1ť r rra sltrŽby

a ostatr.rí cl'r rráklaclť r'

Pří | er.rrce se zavazuje doclrŽet ternrí n pořádání  akce: srpen 2022.

Pří jenrce je povirren pouŽí t posliytr-ruté  finanč rrí  prostředky výlrradrrě k ú č eltr ttvedené mtt

v č lánku I I . odst. 1 té to srnlollvy a vyč erpat je neipozclěii clo nrěsí cc po uspořád: iní  přcdmětné

akce. Ty.to prostřeclky nesnrí  poskytrrotrt j inýnr právnickýrl rrebo lyzickýrn osobárln, pokud

nejde o irlrracly spojené  s Útč eletrr, rra který byly poskytrruty. Z poskytrrutých Í lnarrč rrí clr

prostředkť r r.relze l.rradit výclaje (nirklaciy) statrovené  Progratrrertr pro poskytování  neitrvestič r-rí clr

clotací  na pociporu jeclrrorázovýclr akcí  v oblasti kultury z rozpoč tlt něsta Clrebu v rcce 2022

na záklaclě. které lro byla Žáclost podárra a clotace orgárry sclrválena.

Pří jenrce c1otace se zavazuje zajistit rrí Že uveclenoLl propagaci mč sta Clrebr.r.iako poskytovatele

přeclnrětné  dotace. Propagaci nrěsta Chebu se pří jenrcc z;tvztztl.je zalistit talito:

a) Formou vizr-rálrrí  propagace:

unrí stí  prezentač ní  potrtač  ncbo znak nrěsta Cl.rebrr na póclir'r nebo v t lrí stč  liot.tcctltritcc

cí lové  skr'rpirly osob - vypť rjč ený z l.r-rristické lro irllbcerrtra;

b) Formou tiskové  propagace:

letáky nebo pozvárrrky s unrí stění nr znaku města Clrebr-r předá pří jernce do 
.furistické ho

infocentra clo 7 dnť r před korrání m akce; potvrzení  o předárrí  přiloŽí  pří jerrrce k závěreč tré mr"l

vyirč továr'rí , dotace.

Pří jer'r'rce dotace se zavazuje, Že uveř.ejněný znak rněsta Clrebtr, bude graficlty vyveden

v souladu s kortrutrikač ní trr nanr'rálerrr nlěsta Clrebtr. Na vyŽádárrí  btrclc ziislátr sclrválctrý r,zor

městské lro znaltu oclborenr Š kolství , tělovýolrovy a kultury pří jernci.

6. o trŽití  posliytrrutých Í ltrarrč rrí clr prostřeclkť l vec]e pří jcrrrce satrrostattrott prť tkaztrou er'iclenci.

Pří jernce je poviner-r prové st a přeciloŽit trir platrré m Ibrnrulárři zál,ěreč né  r,'yť rč továr-rí  ciotace, a to

nejpozději clo dvou měsí ců  ocl data l< oní rní  al< cc. Při vyú rč tovtirrí  předloŽí  pří jernce

pří sluš né rnu oclborlt Městské lro ť rřac] tr v Clrebtr (oclbor š l< olství , tělovýclrovy a kultury) -
gat.antu smloltvy, podklacly stanol,ené  pří slr-rš rrýrr'r clotač r-rí rr.r pl.ogramem, rra záklac1ě. ktcré  byla

Žáclost poclána a clotace orgáriy sclrválena, a propagaci urč enott snrlottvolt.

Nevyč erpané  iltrarrč rrí  prostřec1ky z pří spěvku je pří jenrce povitrcr-r vr.irlit clo dvolt nrč sí ců  od

data konání  akce formou bezlrotovostr'rí lro převodu na Úrč et poskytovatele vcderrý lt l(otrrerč ní

banky, a.s. (viz výš e).

4.

5.

7.

8.
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Pří jerrrce je rovrrěŽ poviner'r vrátit

oclpadrie ť rč el. rra který je clotace

skr"rteč nosti dozví '

poskytrruté  finanč ní  prostřec.lky rra ú č et

posl< ytovár]a, a to t1o 15 dr-rť r ode clne .

poskytovatele. j  estliŽe

kdy se pří iemce o té to

2.

I I I .

Č estná prohl: í š cní  a dalš í  povinnosti př.í jcnrcc dotircc

Pří jemce dotace prohlaš uje, Že vš cchr.ry ť rdajc, které  r.rvec] l v té to strrloltvě. .jsor'r pravdivé

a ť rplné '

Pří ierrrce clotace prolrlaš r'rje, Že se nenachází  v Úrpadkr"r č i likvidaci. Pří jernce dotace se zavazrtje'

Že bezodkladrrě irrť orrnuje poskytovatele o hrozí cí rn ú padku a/ trebo ť rpaclktr ďrrebo zahá1ení

insolvetrč ní ho ří zerrí . Pří jernce dotace - právrrická osoba - se souč asně zavaztrjc pí senrrrě

infornrovat bezoclkladrrě poskytovatele dotace v př.í padě př.errrěrry právnické  osoby a je povirrerr

pí semně si vyŽádat souhlas poskytovatele s tottto přerněrrou. Pří ienrce do1ace - právnická osoba

- se dále zavazuje bezodkiadně irrlbrrrrovat poskytovatele clotacc olrledlrě zruŠ ettí  pritr'trické

osoby s likvidací . V pří padě, Že je pří jemcem fizická osoba, prohlaš trje' Že nlu nebyl souc.lenr

nebo správní trr orgátlern ke drri poclpistl snrlouvy pravoll] ocllě r't loŽer'r zákaz č ir'rrrosti týkají cí  se

č innosti uvec1ené  v č lárrku I I . té to snrlottvy. V pří padě poruš ení  povirrnosti dle tohoto odstavce

je poskytor,atel oprávrrěrr odstor'rpit od té to smlottvy.

Pří jerrrce prolrlaš trje, Že nenlá Žádné  ,závazky vť rč i orgárrť ttrr r,ei.c'jrlé  správ1, po llrů tě splatrrosti.

zejnré tra dariové  rredoplatky a penť tle. necloplatky rra pojistné l] l tt l] ll pe rrit le na veřejlré  zclrar,otlrí

pojiŠ těrrí , r'ra pojistr-ré nr a penárle rra sociáltrí  zabezpeč etrí  a pří spč vkLr rra státtrí  polit iktr

zatrrěstnatrosti, odvocly za poruš etrí  rozpoč tové  kázně č i dalš í  nevypořť rclarré  l.ir-rarrČ tlí  závttz'ky

z j iných projektť r č i z j iné  č inrrosti.

Pří jer'rrce clotace prolilaš uje, Že jako ť yzická osoba, př.í padrrě jako právnická osob. resp. její

stattttárrrí  orgán, trenlá v tres1ní m rejstří ku záznant o oclsoltzení  za trestný č in,.ielroŽ skutkor,á

podstata souvisela s př.ednrěten-r podr'rikárrí  pří jerr'rce c]otztcc. trcbo pro trestrrý č irr, .jelroŽ

skutková poclstata souvisela s přcdrrrěterrr poclrrikárrí  pi.í jcrrrcc clotlloc. trebo pt.o trcstrrý č irr

lrospodářský anebo trestrrý č irr proti rrrajetkr.r ve st-lryslu zákotra č , 4012009 Sb', trestr-rí  zákoní k,

ve znětrí  pozdějš í ch předpisť r a zákona č . 4| 8l20l l Sb.' o t lestllí  oc1povědnosti prirr'nicliýclr

osob, ve znč ní  pozdějš í clr předpisť l'

IV.

Dů sledl< y portrš cní  zzivzlz| < ů  pří jcnrcc _ sanlič ní  ujet| n: ini

1. JestliŽe pří jerrrce rresplrrí  rrěkteror"t Ze svých povinností  stattror'e trýclr touto strllouvot't.

rrespoč í vají cí  vš ak v neoprávněrré r-tr potrŽití  prostředkť r dIe odst. 2 tohoto č lánklt, tná

poskytovatel pritvo od př.í jenrce poŽadovat, aby ve llrt itě, kterou poskytovatel stanoví .

poskytntrté  perrěŽní  prostředky č i jejiclr č ást vrirtil' Poklrd př.í jernce Ve stÍ lno\ ,erlé  lhť rtě

poŽadované  prostředky nevrátí , povaŽtrjí  Se tyto prostředky ztt zac] rž ené  ve snlysltt zitkotra

J.

4.
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o | ozpoč tovýclr praviclleclr Útzernní clr rozpoč tť r' Pří jerrrce je v takové rn pří padě povinen zap| atit

penále ve výš i odpoví dají cí  1o/oo (slovy: jednorrru pronile) zadrŽovaných prostřeclků  za kaŽdý

den prodlení .

2, Pokud pří jenrce porrŽije poskytntrté  prostředky (pří paclně jc.iich č ils1) k j irré rr'ru ť rč elrr, neŽ je

uveden v č lánku I I . té to snrlortvy, por,až r-rjí  Se tyto prostřec1ky (pří padně .iejich č ást)

za prostř.edky r.reoprávrrěně potrŽité  ve strlyslu zákona o rozpoč tovýclr pravidleclr ť rzerrrní cl.t

rozpoč tť t ' a pří jer'rrce je povinerr je vrátit a zap| atit poskytovateli penále ve výš i 1 % o (slovy:

jeclrrolro pron'rile) neoprávněně porrŽi1ýc| .r prostřeclkŮ zakaŽdý der'r ttplyr'rtrlý ocie dne. kdy byly

připsárry rra ť rč et př.í jemce, do cltre jejich opětovné ho připsání  rra ú č et poskytovatele'

3. Pokud z dť rvodtr podstatrré lio poruš ení  té to snrlouvy 7'e Strally pří iernce poskytovatel

od smlouvy oc.lstotrpí , povaŽrrjí  Se r,cš keré  finatrč ní  prostřeclky do tcí  doby poskylrrrrté

za prostř.edky rreoprávrrěrrě por"rŽité  ve strrysltt zákona o rozpoč lovýclr pravicilech ť tzernrrí clr

rozpoč tť t. Pří jerrice je v takové rrr pří padě povinen veŠ keré  poskytr'ruté  llnarrč rrí  prostřeclky

poskytovateli vrátit a zaplatit penále ve výš i 1 % o (slovy: jednolro pror.rrile) treoprávrrětrě

pouŽitých prostředkť r zakaŽdý detl uplynulý ode clne, kdy byly připsill] y lla ú č et pří jerrrcc. clo

drre jej iclr opětovrré lro připsárrí  tra ť tč et poskytovatele.

4. Veš keré  platby jako dť rsledky porrrš eni závazků  provecle pří jcrrlcc | ornrott bezlrotor'osttlí iro

převodu na uvedený ť rč et poskytovatele.

5' Za.iednorázové  portrŠ errí  jedrrotlivé  r.repeněŽité  povinnosti pří jemce StanoVené  touto smlouvot'l

se sjedrrává stnltlr,trí  pokr-rta ve výš i | 5 Yo z výš e poskytr'rt lté  dotace. Pří jemce je povirrcrr trlrraclit

poskytovateli tLrto srtrlltvtrí  pokr"ttr.t rra záklaclě výz:ty. ve které  poskytovatcl ror'rrěŽ označ í

povitrnost, která byla poruš ena. Pokud pří jerr'rce po obclrŽerú  výzvy k Úrlrradě smlttvní  1lokr.rty

(č i předtí rn) odpoví dají cí  povirirrost splr.rí  bez zbyteč né lro oclkladu, zvtlŽí  poskytovatel srrí Žerrí

č i promirrr"rtí  pokrrty. Pokud pří jerllcc povitrnost. za její Ž trespltre1ní  1loskytovatcl poŽacltrje

zaplacení  snrlrtr'ní  pokuty, bez zbyÍ eč rré ho odkladtr rresplrrí . nrá posk1,tovatel prár,o poŽador,at.

a pří jemce zap\atit, snrluvní  pokutu opakovarrě, a to vž dy po rněsí ci prodlení  sc splnění nr té to

rrepeněŽité  povirrnosti. Uplatrrěrrí  ustanovení  o snrluvní  pokr'ltě rrevyluč trje právo poskytovatele

r.rolatrrit sirnkce statrovetré  v odst. I  až 3 tohoto č liirrkrr.

6' V pří padě' Že pří jer.nce trebude plrrit ť rč el, rra který rrru byla clolacc poskytrrtrta, a| oZ dť tvodtt

zásalru vyš š í  rrroci, který prokáŽe, rrettplatní  posk1,tor,atcl posttt11 1loc1le r'ýš c ur'eclerrýcil

odstavcť t | ,2 a 3 a tol-roto č lánktr. Tí nrto ustanovení rtr treisott clotč erra clstiltní  tr'iedrrárrí  té to

smlouvy.

V.
Kontrola využ ití  c| otitcc

1. Město Clieb si vyirrazuje právo prové st tr př.í jernce té to dotacc r'eřc.itrosprávrrí  ijrranč ní  korrtrolr'r

č erpiu'rí  a vyuŽí vání  dotace, podle zákorra č .32012001 Sb.. zitkorr o llrrarlč rrí  kotrtrolc. vc znětrí

pozdějš í ch předpisť r, se zanrěř.ení trr na clodrŽerrí  podrrí trek, za kterýclr byly' dotace poskytnllta,
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1.

Pří iemce je povirren v ránlci r'ýkotttt korltrolrrí  č irrrrosti clle oclst' 1 tol.roto č lárrkLr předloŽit

kontrolní nr orgánť rrn k nalrlé clr'rr-rtí  originály vš eclr ť rč etrrí cli doklac.lů  týka.ií cí ch se č erpárrí  té to

clotace' Doklac1y je rrutno arcirivovat po dobrr rráslecltrjí cí  10let od clata poskvtnutí  ciotace.

Za splněrrí  Útč elu, r'ra který byla clotace poskytrrt| ta, a za pravdivost i správr'rost závěreč né lro

vyť rč továrrí , odpoví dá statr-rtární  zástupce př.í jetrrce, který ttrto sklttcč trost zárovcn pí setrrtlě

potvrdí .

VI .
Ukonč cní  snrlour,\ '

Tato snrlouva mť tŽe být ukonč erra:

a) Dolroclort stlluvní clr stran nebo

b) odstorrpení nr od té to srrrlor:vy z dť rvodu poruš etrí  povirrtlostí  srtrlttvtlí  stratry vy'plývají cí ch

zté to snrlouvy nebo z j inýclr dů vodť l stanovenýclr obč ar.rskýrrr zákorrí ket-tr a/ trebo zákonenr

č ,. 32012001 Sb., o Í .rrrar'rč rrí  kontrole. a/ r'rebo zákonetll č . 250/2000 Sb.. o rozpoč tor,ýclr

pravidlech ť tzerrrní ch rozpoč tť t, t lIo,ztl pocimí rrek ttvederrýclr V tolll1o č lárrkr-r.

V pří padě' Že poruš ení  srnlouvy tnť lŽe být napraveno a neplní cí  strana tak rretrč iní  ani do 14

kalerrdářrrí cl.r drrť r po obdrŽení  výzvy k nápravě, pak je drulrá snrluvní  strana oprávněna

odstor-rpit od té to srtlloulry doruč ení nr pí sernrré ho oznánrení  snrluvní  straně, ktcrá portrš ila svo.ji

povinrrost. Nerrrť rŽe-li být porr.rš erlí  povit.t l.tostí  t lapratvetlo nebo jedná-li se o poclstatrró portrš etrí

snrlouvy, je Strana, která stnlouvt-t neporuŠ r"tje. oprár,nč tra oclstoLrpit od té to srtrlour,y

s okanrŽitotr ť rč inrrostí

Poskytovatel je kron-rě clť rvodu uveder'rýclr v ustatroverrí  č lánku VI ' oc]st. 4 té to snrlouvy

oprávtrěrr od té to smlouvy oc1stoupit z dť rvoclť r na straně př.í jerrrce, a to zejrné na v pří paclě , Že po

uzavi.etrí  té to srnlouvy nastal1e lrebo vyjc1e trajer,o skttteč nost, která poskytovatele opravrir"rje

dotaci nebo její  č ást odejmottt. 
-l.akovýrtli 

sktrteč rrostijsou rrapří klacl z'j iš tění  poSl(ytovatelc, Že

ť tdaje, které  nru sdělil pří jeffIce. a které  r'něly vliv na t.ozlrocJtrr.rtí  o poskytnr'rtí  do1ace. jsotr

nepravdivé '

Podstatrrýrrr poruš ení m snlouvy opravňují cí m poskytovatele odstotrpit s okarrrŽitor"r ť rč iI rrrostí

od té to snrlottvy.jsolr zejrrré rra rrásledrrj í cí  skttteč rrosti:

a) 'iestliŽe pří jerr.rce neuskuteč ní  podporovanou aktivitu tak, jak se zavázal a jak bylo

dolroclrrtrto vc snrlouvě rrebo v prť rbč lirr je.jí  Lealizace' jcclr'rá V | ozpofll s obectrč  platlrýnli

právrrí nri přeclpisy;

b) pří jerrice nedodá ve stettrovctlé nr tertrrí nr.r č i rrecloclrŽí  stanovct'rý tertlí rr vyť tč tor,ť trrí  celkové

realizace č irrrrosti;

c) pří jemce opakovaně neunloŽní  kontrolu č innosti Ze Stratly poskytovatele'

Poskytovatel si vylrrazr"rje právo přerLlš it platby clotace a/ rrebo poŽadovat ť rplné  rrebo č ásteč rré

r,rllcetlí  v'vplaccrré  č ástky (č itstck)'

2.

4.

5.
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2.

a

4.

Tato snrlouva se ruš í  ke dni clorr.tč errí  odstoupení  drirhé  straně. odstoirperrí nr vš ak rlelií  clotč en

rrárok na rrálrrady ú jrrly rrebo smluvní  pokuty clle té to smlouvy'

VIT.

Zix ěr cč n.á u s t ir novcn í

Pří jer.nce prolrlaš r'rje, Že se ř.áclrrě seznánril se vš errri právrrí mi předpisy (a to vč etně podrní rrek

pří sltrš rré ho dotač ní lro prograr'rru), které  r"rpravuií  poskytovárrí  dotací  z rozpoč tu tněsta Clreb i se

vš en'ri obecrrě závaznýnt|  souvisejí cí rni, právtrí rni normamí  a Že veš keré  ttvedené  ť rcla.je a

veš kerá prolrláš errí , která uvedl v sottvislosti s torrto dotací , jsotl pravdivá.

Pří jemce je povir.ren bez zbyteč rré lro prodlení  pí semrrě irrlbrrrlovat poskytovatele o.jaké koliv

změně v Úldají ch, uvederrýclr ve strrlouvě ohieclrrě jelro osoby, a o vš eclr okolr.rosteclr, které  nrají

rrebo by rnolrly nrí t vliv rra plr'rěr-rí .jeho povirrností  podle té to snrlouvy.

Pokr'rcl tato strrlortva č i zvláš trrí  obecrrě závazný předpis nestanoví  j inak, ří dí  se vzÍ ahy clle té to

srtllouvy pří sltrš rrýrrri ustatroverrí rlri zákotra č . 25012000 Sb., o rozpoč torlýclr prar,iclleclr

ú zenrní ch rozpoč tť t, ve znětrí  pozclějš í oh předpisť r. ustanor,etrí t-tri s 159 a nirsl. zákona

č .50012004 Sb., správní  řád, ve znění  pozdějš í clr předpisť r a cláie přinrěřerrě ltstatrovetrí trri

zákona č ,.8912012 Sb', obč anský zitliorlí k. ve ztrění  pozclč jš í oh přcclpisů .

Pří iernce byl irrfornrovátr o skuteč nosti. Že poskytovatel t lť tŽe zr,cřcjrrit jeho jmé rro (obcl-roc1rrí

jmé no) a adresu, clotač ní  t itul a výŠ i poskytnuté  dotace v souladu se zákonetn č . 10ó/1999 Sb.,

o sr,oboc] tré nrpř.í str-rpr-r k in| orrrrací nt, ve znění  pozc1ějš í clr př.edpisť l' a zirkotret'tr č . 1 10/2019 Sb.,

o zpracovárlí  osobrrí clr ú rda.jť r, r,e znč ní  pozclějš í clr přeclpisť r, a xaŘÍ znNÍ M I ]VRoPSKÉ I 'IO

PARLAMENTU A RADY (EU) 20161679 ze dtrc 27' cltrbna 2016 o oclrralrě lyzicliýclt osob

v souvislosti se zpracování nr osobní cl.r ú dajů  a o voltré nr polrybrr tč clrto ú dajů  a o zrltš ctlí

snrěrnice 95l46lEs,

Pří jerrrce byl inlbrrlrovátl o skr.rteč trosti' Že poskytovatel rrrť t povč i.cl1ce pro oohratru osobtrí clr

ú da.iů  (I rrg. I (věta Balgová, e-r-rrail:  povererrec@clreb.cz, tel' 354 440 11l).

Pří jer'r'rce dotace bere na věclor.rrí , Že poskylovatel dotaoe. zvei.ejrlí  sntloul,tt o poskyttlrrtí  ciotace

i její  pří padné  dodatky na své  ť rř.edrrí  desce zpť tsobetlr r'trrroŽtit l.jí cí nl clálkový pří sttrp.

Veřejnoprávní  snlottva o poskytrrutí  clotace trebo návratrré  llrrarrč rri yýporrroci clo výš e 50 000

Kč  se nezveřejritrje. Veřejnoprávrrí  strriouva vč etně doclatkť r br"rcle Lrveřcjněna nejnré rrě po dobu

3 let ode dne její lio zveřejr'rění .

Pří ierrrcc tretrí  oprár,rrěn započ í st svoji pohIedirvkrr za poskytovatelenr, a to ani č itst sr'é

polrledávky, vč etrrě polrledávek zí skaných postouperrí m, proti jaké koliv polrlec1irvce

poskytovate| e za př.í jerrrcerrr, a není  oprávtrěn postotrpit jakákoliv prť lva a povintrosli zIé to

5.

o.
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smlollvy a/nebo v

osobn.

s tortto Sntlotlvolt, arri k ninr zří dit srrrlr"rvtrí  zástar'ttí  pritvo rra tř.etí

7. V pří padě doruč ování  dokttlrretrtů  se za řádrtě c1orr'tč erlé  por'aŽrrjí  tÓŽ, cloktrrnerrty cloruč erré

prostřednictví rrr datové  scl.rrárrky. | )oruč trje-li se zpť rsoberrr poc.lle zákotra č . 300/2008 Sb.,

v platné m znění , ustatrovení  j inýclr právrrí clr předpisť r trpravrrjí cí  zpť rsob dortrč etlí  se nepotrŽijí .

Dokunrent, který byl dodán do datové  sclrránky' je dortrč err okarnŽikenr. kdy se do clatové

sclrránky přihlásí  osoba, která rrrá s olrleder.rr na rozsalr své l.ro oprávr'rěrrí  pří stup k dodar.ré rnLr

dokunrentu. Nepřilrlásí -li se tato osoba do datové  schrárrliy ve lhť rtč  10 drrů  ocle cltre , kdy byl

dokurnent dodárr do datové  schránky, povaŽlrje se tento dokunretrt zii clortlč ený posleclní nr cltrertr

té to lhť lty. Takové to doruč ení  dokunrentu má stejr'ré  právr'rí  ú č irllt1, jako dortrč ení  clo l'lastní clr

rukou.

8. Poskytovatel prolrlaš uj e, Že poŽadlrje uzavř.ení  snrlouvy pí setrrnou lbrtrrou a Že .jí  nechce být

vázán, nebucle-li pí senrtrá fbrrrra snrluvní nri stranami doclrŽena. ToÍ é ž  platí  o veŠ ker.ých

pří padrrých c.loclatcí cl'r k té to smloltvě č i znrěnáurr té to srnlouvy.

9. Tato smlouva nabývá platrrosti podpiseni strrlttvlrí ch stt.tttr a .ic r,lylrotorzetra r,eč tyřecl'r

stejnopisech, z nlchŽjederr obdrŽí  pří  jerrrce a t i.i posk1,1ovate l.

Strrlouva' vzlrledem k výš i lrodnoty její ho př.edrrrětu (50 t is. I (č  a l,í ce bez DPH), spadá do

reŽinru zákor-ra č . 340l2015 Sb., o zvláš tní cl.r poc1rrtí nkáclr ť rč irrrrosti rrěkterýclr srnlttv,

uveřejriování  těcl-rto snrluv a o registru snrluv. nabývár ť rč inrrosti nejdří ve dnem uveřejněrrí

pt.ostt 'eclnictví nr registrtt strrlttv podle r'tr,edetré lro z,ákona. Poskytovatel se zavaztrjc rcalizovat

zveřejrrěrrí  té to sr.rrlottvy v předrrrč ttré t-l-t registrtt v soulaclu s ltvedetrýrtr zákotletll.

10'Město Clreb osvěclč uje ve snlyslu ttstatlovetrí  $ 41 odst. 1 zilliorra č . 128/2000 Sb.. o obcí clr. ve

znění  pozdějŠ í ch př.edpisů , Že ttzarvi.ení  té to srrrlolrvy bylo sclrr'it letro Zastr"rpitelstvem lněSta

Chebrr na jelro zasediurí  korrarré m drre 20.1.2022, tak, jak to vyž aclLrje rtstatrovetlí  sS 85 pí snt' c)

/  ttstanovení  s 102 odst.3 z'ákonač ,12812000 Sb.' o obcí clr, ve znětrí  pozdějŠ í ch přeclpisť r.

11' Pří jerrrcc iposkytovatel prolrlaš r-rjí a str,rzr"rjí svýlrli poclpisy, Žc titto st-tllouva jc projer'errr jc'.j ich

svobodlré  a onrvllt nrosté  vť rle'

datum: CI3 rlii cjatum: i :
L-' ' 
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poskytovate
mč sto Cheb
zastoupené  star

Mgr. Arrtoní nem Jalovcenr

pru en')ce:

Chcbskó gurm:insfvi, z.s.

zastottperrý předsedotr výbortr
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