I dentifi kátor snlI ottvy: MUCl.lX0 l I ZXUX
Evidenč ní č í s| osrnlouvy: # ZKK0059# I tD2

Ďmlouva
í \l

o po.kvtnutí

neinn..tič ní ffio.á"onou

ul..i

města Chebu na rok 2022

"

.n"poč tu

Snrlouva se uzaví rá mezi:

Poskýovatelem:
Sí dlo:

Telefon:
I CO:
DI Č :
Datová

schránka:

Zastor-rpený:

město Cheb
náměstí Krále Jiří ho z Poděbrad lllr4,350 20 Clreb
354 440
00253979

lll

c200253979
a8gbnyc
Starostou Mgr. Antoní nem Jalovcenr
Komerč ní banka a. s., poboč ka Clreb

Bankovrrí spojerrí :
Č í sloú č tu:
Variabilní synrbol: 3788322344
(dále jen poskytovatel)

Pří jemcern:
Sí cllo:
Telefon:
I CO:
DI Č :

Galcric 4 - ga| erie fotografic, pří spěvková organizace Karlovarské ho

kraje

Frarrtiš kárrské rrárněstí 3011, 35002 Clreb
736514083
00074268
CZOOO74268
Datová schránka: kackkeq
Registrace ve veřejné m rejstří ku: spisová znač kaPr 529 vedená u Krajské lro soudu v Plzni
Zastoupený: Mgr Zbyňkem I llkem, ředitelem
Bar'rkovní spojení : Kornerěrrí banka' a.s.

Č í sloú

č tu:

(dále jerr pří jemce)

uvedené subjekty ujednaly následuj í cí :

Výš c dotace' její
l

.

2'

I.
ú č e| oforma a

termí n splatnosti

Na základě usnesení ZM č . | 2132/ 2022 ze dne 20. l.2022 udě| i poskytovatel pří jernci firranč ní
dotaci ve výš i: 500 000 Kč slovy: pět set tisí c korun č eských
Dotace je poskytovánaza ú č elenuspořádání akce Clrebské dvorky 2022.
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3.

rlo 15 dnť r po nabytí ú č irrrrostité to
PeněŽní prostřeclky ve výš i clotace buclou pří jemci uvolrrěrry
převodu na.ielro bar.rkovní ť rč ettrveder'rý
smlouvy jednorázově, a to fortlrou bezl-rotovostrrí ho
v té to smlottvě.

II.

Zí rl< ladní povinnosti pří j cmce

l. Pří jemce se zavazljepouŽí t poskytnr'rté flnance

zeir'rré na r.ra č ásteč r'répokrylí lror'rorářť r uměI cť r,

rrářladť r na sluŽby, rrrateriálovýclr a ostatrrí clr náklaclť r.

2,

Pří jenrce se zavazttje doclrŽet termí n pořádání etkce: č erven2022.

J.

Pří jerrrce

uvecletré trru
potrŽí t poskytnr"rté finar'rč r'rí prostředky výl-rraclr'rě k ť rč eltr
je rrejpozclě.iiclo mč sí ccpo uspořáclriní př.cdnrětnó
v č lánku ll. oclst. l té to sn'rloirvy a vyč erpat
rrebo lyzickýnr osobátl, pokud
akce. Týo prostřeclky nestrrí poskytrrout jirrýn právrrickýnr
poskytntrty. Z poskytrrrrtýclr llrranč rrí cl-l
rrejcle o ú lrracly spojené s ť tč elem,rra který byly
pro poskytování rreitrvestič ní cli
prostřeclkť r rrelze lrraclit výdaje (náklacty) stanove né Prograrnen
rrrěsta Clrebu v rcce 2022
dotací na poclporu jeclnorázovýcli akcí v oblasti kultury z rozpoč ttt
orgárry sclrváI ena.
rra z-áklaclě. které lro byla Žác1ost poclána a clotace

je povinerr

propagaoi města Clrebu jako poskytovatele
Pří jenrce clotace se zavazuje zajistit ní Žc uveclelloll
zajistit takto:
předrrrětné dotace. Propagaci rlěsta Clrebrr se pří jernce zavazv1e

Á
T.

a)
b)

Formou vizuálnÍ prop:rgace:
urrrí stí prezetrtač ní potrtač trcbo ztrak města Clrebir rra

pť lc1ir-r

nctlo v rrrí stě korlcentrace

cí lovÓ skrrpirry osob
Formou tiskovÓ propagircc:

tněsta Clrebr-r v poč tr.r r'rrir.rirrrálně 20 ks předá pří jerrrce
akce; potvrzení o přeclární přiloŽí
do Turistické lro irrÍ bcetrtra clo 7 c1nť r před kolrárrí nr
akci ttvecle pÍ .í je.rlrce ztrak
pří jemce k závěreč rré rrrr'r vyť lč továrrí dotace; na pozvátrkáclr na

letáky

s utrrÍ stětlí tn ztraku

vyť rč továtrí d.''tacc;
města Cl-rebr.r; pozvárrklr přiloŽí pří jemce k závěreč né rr'rLr

c) F-ormou rvebovó prezcntircc:

ga\ erí e4.czl
prostřeclrrictví m webtr pří jerrrce, closttrpr'ré na aclrcse lrttp:/ / chebskcclvorky.

Chebu, burde graÍ icky vyvederr
Pří jerl.rce clotace se zavazttie' Že uveř.ejrrěný zrrak trrěsta
vyŽáclárrí br.lde zaslán sclrl,álený vzor
v sottlac1r.t s konrr-tnikač trí nr trlirnuálenr r'r.rěsta C] lrebtr' Na
pří jernci.
rrrěstské ho znaku oc1borerrr Š kolství .tělovýclrovy a kr-rltr"rry

5.

6. o
7

'

slulrostittt-totr prů kaznor"t evidetrci.
trŽití posk1.tntttýclr Í -tnarrč rrí clrprostřcclkť r vecle pi.í jcrlrcc

zátvč reč rlór,yú tč tor'átlíc1otace. a to
Pří jerrrce.ie por,inerr prové st a přcc1loŽit rra platné rrr Í brrlrr-rlí lř.i

nejpozclěji

pří jenrce
clvou měsí ců od c| ata konání :rkcc. Při vyť rč tování přeclloŽí
a | < ultur1') oclborlt Městské lro ť rř.adu v Clrebtr (oc| bor š l< olsfví , tělovýchovy

c| o

pří slr.rŠ rré rntt
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gariu1tll Stnlouvy. poc1klac1y Stanovené pří slrrš nýrn dotač rrí rn programen' rra základě, které byla
Žáclost podána a clotace orgány sclrválena, a propagaci urč enou snrlouvott'

Nevyč erparré firranč ní prostřeclky z pří spěvku je pří ierlce povitrerr vrátit clo dvotl rr"rěsí cti od
data konání akce formou bezlrotovostrrí lro př.evodlt na ť rč ctposkytovatcle vcderrý u l(on.rerč ní
banky, a.s. (viz výš e).

jestliž e
Pří jernce je rovrrěŽ povinen vrátit poskytrrr-rté finanč rrí prostředky rra ť rč etposkytovatele,
odpaclrre ť rč e] , r-ra který je clotace poskytována, a to cto 15 drrť r ode clrre, kdy se pří jenrce o té to
skuteč trosti dozví .

I

II.

Č cstná prohl:iš cní a d:rlš í povinnosti pří jemce dotace
t.

jsotr pravclivé
Pří | err'rce clotacc prolilaš rrI e. Že vš eclrrry Úrdaje. které ttr,edl v té to smlouvě.
a ú plrré .

l.

Pří jerrrce dotace prolrlaŠ r'rje, Že se nenachází v ť rpac1ku č i likvidaci. Pří jerr.rce clotace se zavazuje.
Že bezodklaclrrě irrfbrnruje poskytovatele o lrrozí cí nrť rpadktr a/ rrebo ú padku a/ r'rebo zahájerií

irrsolvenč ní ho ří zení . Př.í jenrce dotaoe * právrrická osoba - sc sottč etstrč zavazuje pí semně
infornrovat bezodkladrrě poskytovatele c.lotace v pří padě př.err'rěrry priivrrické osoby a je povinerr
* právr'rická osoba
pí senrně si vyŽáclat soulrlas poskytovatele s tottto př.ertrětrou. Pří | enice dotace
se c{ irle zavazu:tje bezoc] klaclně itrlbrtrrovat poskytovatele dotace olrledrrě zruš etrí právriické

-

osoby s likviclací . V pří padě, Že je pří jerrrcenr Í yzickit osoba, prolrlaš trje, Že nltt rrebyl sottdenl
nebo správní trr,orgánerrr ke dni poclpisu smlouvy pravomocllě uloŽerr zákaz č ir-rr-rosli týkají cí se
č inrrosti uvedené v č lárrku I I . té to srrrlouvy' V pří paclě porttš crrí povit-tt-tosti clle tolroto odstavce

je poskytovatel oprávr'rěn oclstor'rpit ocl té to snrlouvy.
J.

Pří jenlce prolriaš r-rie. Že netrrá Žádné zits,ttz\ < y vť rč iorgiurů trr r,eřc.it-tc spritr,y po ihů tě splatr'rosti,
zcjrrlé rra claňové llecloplatky a penále, rrecloplatky rra pojistrré m a l] a perritle rra vcřeJrré zdravott-tí
pojiš těrrí . rra pojisttré trr a perrále na sociálrrí ztlbezpeč ení a pří spěvkrr na státtrí politiku
zatlěsttratrosti, oclvoc| y zir pot.uŠ etrí rozpoč tové káznč č i dalš í r'revypoř.irclarré l-rrrarlč ní zitvazky
z

4.

jiných projektť r č i z jirré č irrrrosti'

Pří jenrce dotace prolrlaš uje, Že jako Í izická osoba, pří padlrě.jako prárvrrická osob. resp. její
statutární orgán, trenrá v trestní trr rejstří ktr z'áznan^ l o odsottzení za trcstrlý č irr,.jelroŽ sktrtková
poclstata souvisela s př.ecirrrětcrrr podrrikirrrí pří jerrrce clotace, trebo pro trestrrý č irr, jel'ioŽ
sktrtková poclstara souvisela s přeclrrrěterrr podnikirrrí pří jer.rrce dotace, nebo pro trestr'rý č ir'r
lrospoc1ářský anebo trestný č irr proti n.rajetktr r,e strtyslu zákorra ě.4012009 Sb.' tresttrí zirkoní k,
ve znětrí pozdějš í clr předpisť r a zákona ě, 41812011 Sb., o trestní odpověc1r.rosti 1lrirvrrickýclr

osob, ve zrrěr'rí pozdějš í clr předpisů .
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I V.
Dů sledky poruš cní zilvazků pří jcnrcc _

szrnl< č ní rrjcc| n:iní

.I estliŽe pří ierr'rce rresplní rrěkterott Ze svých povirrností stanovetrýclr totlto sntlottvott,
trespoč í vají cívš ak v tleoprávněné nr potrŽití prostřeclkť r c| le oclst. 2 tolroto č lánkr-r' tlrá
poskytovatel právo od př.í ienrce poŽadovat, aby ve llrť ttě, kterott poskytovatel statroví ,
poskytrltrté peněŽrlí pros1ředky č i .icjich č ást vriitil. Pokuc1 pří jerrrce \ ,e StaI 1otuencl lhů tě

poŽadované prostředky nevrátí , povaŽrrjí se týo prostředky za zaclrŽené ve smysltt zákona
o rozpoč tových pravidlech ť lzerntrí clr rozpoč tů .Pří jenrce je v takové m pří paclě povitretr zaplatit
penále ve výš i odpoví c.lají cí| o/ u, (slovy:jcclrrotrru pron.rile) zaclrŽor',atrýclr prostřeclkti za kaŽdý
derr prodlení '
2.

jejich č ást) k jiné mtr ť lč elu,lleŽ.je
I I . té to st'tllouvy. povaŽtrjí se tyto prostřeclky (pří pac1ně.ie.iich č ást)
Za prostř.eclky neoprár,rrěrrě por'rŽité ve srnyslu zákorra o rozpoč tových pravicllcclr ť rzenlrrí ch
rozpoč tů 'a př.í jenrce je povinerr.je vrirtit a zapltttit poskytovateli pcnzile l,e výš i 1 % o (slovy:
Pokr-rd př"í ierrrce porrŽije poskytnr-rté prostr'edky (pr'í padriě

ttvec.len r'č lárr] < r"t

jednolro prorriile) neoprávněně potrŽitýclr prostr'edků zakaž c1ý c1en ttplvrrtrlý
oc1e clrre. kcly byly
připsány na ť rč etpř.í jenrce, do clrrc.icjiclr opč tovrré iiopřipsárrí na Útč ct poskytovateie.
a

J.

Pokr'rd z dť rvoc.lu podstatrré lro poruš ení té to srlllouvy Ze stratly přrjenrce poskytovalel
oc] strllour')' oclstoupí , povaŽtrj í Se veš keré Í jlrarrč rríprostřec1ky c.lo té c1oby poskytrruté

za prostředky rlcopritvnětrě pottŽité

ve snry'sltt zákotra o rozpoč tovÝch 1lrar'icllcclr ú zcrnI lí ch
rozpoč tů .Pří jerrlce je v takové ni pří pac1ě povitrerl veš keré poskytrltrté 1ltrarrč tlí prostřcc1ky
poskytovateli vrátit a zap\ atit pelrále ve výš i 1 % o (slovy: jec1rrolro prorrrile) tleopritvtrěně
použ itýclr prostředků zakaž dý c.lerr rrplynrrlý ocle clne. kcly byly připsálly llil ť rč e1
1ll'í ierrlce. clo
dne je.iich opětovrré lro př.ipsárrí na ť rč etposkytovatele.

4.

Veš kcré platby jako dť lsledky porLrš ení závttzl< ů provede pří jerrrce fornrolt bezlrotovosttrí lro
př.er,ocil"t na uvedený ú č etposkytovatele.

5. Za

jednorázové poruš erií jedr-rotlivé rrepeněŽité povirrnosti pří icnrcc stanovetré
toltto snlloltvot-t
se sjednává sm| uvní pokuta vc výš i I 5 oÁ z rzýš e poskytlrtrté clotacc. Př.í jcrrrcc jc povincrl
r"rhrac1it
poskytovateli trrto stnluvtlí pokLttLr rra zirklac.lě výzvy. r'e litcle( poslil,tovzttcl ror,něŽ. ozrrač í

povirrrrost' která byla porltš etra. I )oktrcl pří jerrrce po obc| rŽení výzvy k ť rlrrac1ě st1rluvní poktrty
(č i předtí nr) odpoví dají cípovir'rrrost splní bez zbyteč né hoodklaclu, zvitž 1 poskytovatel
sní Žerrí
č i prorrrirrtrtí poktrty' Poktrd pří ienrce povit.tt'tost, za její Ž nesplnění poskytovatel poŽac1trje
zaplacení srtrlltvlrí poktrty. bez zbyteěrré lro oclkladtt nesplní , nrá poskytovatel právo poŽador,at'
a pří jerr'rce zap| atiÍ , smluvtrí poktttt"t opakovaně, a to vŽcly po n.rěsí ci prodlerrí se splrrěrrí rrr tóto
nepeněŽité povinrrosti. Uplatrlění ttstatrovetrí o snrluvní poktrtč rrcv1,lltč uje prár,o poskytor,atcle
r.rplatr'rit sankce stanovetré v odst' 1 ttž 3 tolroto č li1nkr-r.

6. V

pří padě, Že přrjenrce nebude plnit ú č el.rra který rrrr-r byla dotace poskyttruta. a| 'oZc| ů voclrr
zásalrtr 1'yš Š rrroci,
í
který prokirŽe. trer.rpla1ní poskytovatel postr-rp poclle výš e trveclených
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oclstavcť t

7,2 a 3 a tolroto č lánkLr' Tí r.r.rto ttstanovení nr nejsott

c1otč etra ostatrrí tr.jedrrárrí té to

smlot"rvy.

V.
KontroI a vvuž ití clotacc
Město Clreb si vylrrazr-rje právo prové st u pří jerrrce té to clotace veř.ejrrosprávrrí finanč ní korrtrolr't
č erpiurí a vyuŽí vání clotace. poclle zákorla č .32012001 Sb.' zákorr o llnurč rrí kontrole. r'e ztrětlí
pozdě.iš í ch přeclpisť r, se zarněř.ení trr na dodrŽerrí podmí rrek, za kterýcl'r byly dotace poskytrrr"rta.
2.

Pří jer.rrce

je povirren v rárnci výkor.ru korrtrolrrí č irrrrosti clle odst. 1

tol-roto č lárrkr.r předloŽit

kontrolní nr orgárrť rrn k nalrlé drrr.rtí originály vš eclr Úrč etrrí clr doklaclů týkají cí clrse č crpárrí té to
dotace. Doklady je trutno arclrivovat po clobu rrásledrrjí cí 10 let ocl data poskytnr"rtí dotace'
a
J.

Za splrrění ť tč ellt'na který byla clotace poskytrrtí a, a Za pravdivost i s1lrávr-rost z.ár.č reč rlé lro
rlyť rč tovirní ,odpoví dá statutární ziistt'tpce př.í jcrrlce, litcrý tr'rto skttteč nost zát.or,cň pí sct-t.tně
potvrclí .

VI .
Ulionč cní snllott\ ,\ ,
1.

.fato

sllllottva tllů Že být ukorrč erra:

a) Dohoc.lolt stnluvtrí clr stratr nebo
b) oclstoupení trr od té to smlouvy z dť rvodu poruš ení povirrr-rostí snluvní strany vyplývají cí ch
zÍ é tosnrlouvy nebo z jinýclr clť rvoclť r stanovených obč anskýrrr zákorrí ketrr a/ nebo zákoncrrr
ě, 32Ol20Ol Sb., o Í lrrarrč níkontrole, a/ rrebo zákonen č . 25012000 Sb.. o rozpoč tovýclr
pravidleclr ť tzemní clr rozpoč tť t, ato za podrrrí rrek trvederrýclr v tonrto č lárrku.
2.

V pří padě, Že poruš ení snrlotlvy nrů Že být napraveno a neplní cí Strana tak ner.rč ir-rí ani do 14
kalerrdái.r.rí ch clnť r po obclrŽe ní výzvy k trápravč , pak je dr.r"rlrá snlltvní strana oprávněna
hooznánrení snrluvní stratrě, která poruš ila svoji
povintrost. Nenlů Že-li být portrš errí povirlrrostí trapraveno rrebo jedrrá-li se o poclstatrré porltŠ errí
oc1stor-rpit ocl té to snrlor.tlry c.lorltč ení mpí senrné

srnlouvy,

je

strana, která snrlouvtt rreporuš ltje, oprávněna odstotrpit ocl té to Snrlouv1,

s okanrŽitor-r ť rč inrrostí .
1

J.

dť lvodLr r-rveclerrýclr V Llstal] overrí č lárrkr"r VI . odst. 4 té to smlouvy
oprávtrěn od té to smloltvy oclstoupit z dť rvoclť r na stralrě pt'í jelrrce, a to zejr-rré rla v pří padě, Že po
ltzavř.ení té to srnlouvy nastatre rrebo r'y.jcle trajer,o skuteč nost, která poskytovatcle opravrir"tje
clotaci nebo její č ást odejnroltt' Takovýrrri sktrteč rrosti.isor-r napří klad zjiš těrrí poskytovatele, Že

Poskytovatel

ť rc1aje,

je kromě

které mu sclělil pří jelnce. a které měly vliv tra rozlrodnutí o posk1,ttrr.ttí clotace. jsour

neoravdivé .
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4.

Poclstatrrýnr porr.tŠ etrí trrstnlouvy opravriLljí cí rrr poskytovatele odstoLrpit s ol< atlrŽitotl ú č irrrrostí
od té to snrlouvy jsor'r zejrrré na následr"rií cí skr"rteč r-rosti:
a)

jestliŽe pří jerr'rce neuskuteč ní podporovalrott aktir,ittr tak. .jak se zavázal a .iak bylo
dohodnuto ve srtrlouvě rrebo v prť rbělrr"r její realizace, jeclr.rá V l.oZporLl s obectrě platnýnri
právní rrri předpisy;

b) pří jemce nedoclá ve Stanovené rn tet.tní nr-r č i rrcdodrŽí stanovený terrrrí rr vyť tč tor,ání celkové

realizace č inrrosti:

c) pří iemce opakovarrě neunož ní kontroltt

č irrr'rosti Ze strany poskytovate1e.

5'

Poskytova1el si vyhrazuje právo přeruš it platby dotace ďr"rebo poŽaclor,at ť rplrré rrebo č ásteč r'ré
vrácení vyplacerré č ástky (č ástek).

6'

Tato strllorlva Se rLrŠ íke clrri doruč ení oclstouperrí drulré stratrě, oclstor"rpcr'rí rrr vš ak ner-rí dotč err
rrárok rra rrál'rrady ť rjmy riebo snllltvlrí pokLrty dle té to smlouvy'

VI I .
Zitvč reč náustanovcní
1.

Pří jerrrce prolrlaš uje, Že se řádně seznámil se vš emi právní mi předpisy (a to vč etně podmí rrek
pří slr-rŠ rré lrodotač rrí 1'ro prograrrrr.r), které ttprar,trjí poskytování dotací z rozpoč ttt t-něsta Clreb i se

vš ertli obecrrě závaznýnli, sor-rvisejí cí tlri, právtrí nri nornrzrn.i a ž e veŠ keréltvedetré
veš kerá prohláš t:rrí , která r.rvedl v souvislosti s totrto clotací , jsotr pravdivá.
2.

ť rc1aje a

Pří jemce je povirren bez zbyteč rré hopi.odlení pí sen.rrrě inÍ brrrrovat poskytovalele o.iaké koliv
znrěně v ú < 1ají clr' uvedenýclr ve stniouvě olrledrrě jelro osoby. a o vš eclr okolnosteclr' literé nrají
nebo by mohly rní t vliv rra plněr'rí .ieho povirrrrostí podle té to st"tllouv1..

č i zvlť tš tníobecrrě závztzný přec1pis nestirnoví jirrak. ří clí se vztalry clle té to
smlouvy pří sltrš rrými ustanover-rí nii zákona č . 25012000 Sb.' o rozpoč tovýclr pravidlech
ť tzetrrní clr rozpoč tů , ve znění pozdějš í clr přec1pisť r' r.tstatrovetlí rtri s 159 a rrásl. zákona
ě, 5OOI 2OO4 Sb., správní Ť ád, ve znětrí pozdějš í ch předpisť r a dirle přirněřer'rě ustanovení nri
Pokr'rd tato stnlortr'a

zákonaě,8912012 Sb., obč arrský zákoní k, ve znětrí pozclějš í clr přeclpisů .
Pří jerrrce byl infbrrnován o skrrteč rrosti. Že poskytovatel rrrů Žc zr,'eřcjrrit jeho jrrré rro (obchodní
jrrré no) a adreStl, dotač rrí titul a výš i poskytntrté dotace v sou1adrt se zákonerrr č . 106/ l999 Sb''
o sl,oboclné nr pří str'tpr't k irrfbrrrlací nl, \ 'e zrlětrí pozc1ě.iš í clr přeclpisť r. a zákotrem č ' i 10/ 20l9 Sb..

pvnoPSKÉ I lo
o zpracování osobtrí clr ť lclajť r, ve ztrění pozc1ějš í ch přeclpisů , a NaŘÍ zpxÍ na
PARLAN4ENTU A RADY (EU) 20161679 zc clne 27. clr-rbrra 2016 o oclrratlě | yzickýclr osob
v sottvislosti se zpracovátrí nr osobrrí clr ú dajů a o volné m polrybtr těchto ú da.iů a o zrltš etlí
stněrrrice

95l46lEs,

Pří jerrrce byl ir'rforrr-rován o skttteč rrosti. Že poskytovatel rrrá povč řellcc pfo ochranlt osobní cl-r
ú cla.iů (I rrg' Kr,ěta Balgovť r, e-rrrail: povcrenec@clreb.cz' tel. 354 440 1l1).

Strana 6 (celkem 8)

5.

Pří jerr.rce dotace bere na věclortrí , Že poskytovatel dotace, zr,ei.e.iní stllottl'tt o poskytrrLltí clotacc

ijejí

pří paclné cloclatky na své ť rřeclrrí c] esce zpť tsoberrr urrroŽtir-tjí cí rrr clálkor,ý pří stttp.
Veřcjrroprávní st'trlortva o poskytrrr'ttí clotace trebo trár,ratné l.itrat'rč ní výporrroci clo výš e 50 000
I (č se r'rezvei.ejňuje. Veřejnoprávr-rí snrlouva vč etrrč clodatkť r bude

r:veř.e.jrrěr.ra

rre.jrné rrě

po clobr.l

3 let ode dne její ho zveřejriěrrí .

za poskytovatelertr, a to ani č ást své
polrledávky, vč etně polrledávek zí skanýclr postoupení trr, proti jaké koliv pohledávce

6. Pří jemce není oprávněn započ í st svoii

polrlec1ávkit

poskytovate| 1e za pi.í jerncenr, a není oprávrrěn postollpit jaltákoliv práva a por,introsÍ l zI é I o
srnlouvy a/ rrebo v sottvislosti s tortto stnlour'ou. ani lt tritrr zří dit srr.rI trvtrí zitstttr'I lí prlivo rra tí .ctí
osobu.

7

' V

př.í padě dorr'tč ovárrí doklttrrerrtů se za řádrrě cloruč etré povaŽtrjí té Ž dolir"rrrretlty dorttč ené
prostřednictví n clatové sclrrárrky' Dortrč r"rje-li se zpť rsobenr podle zákorra č ' 300/ 2008 Sb..
v platrré r'rr ztrění . ustatlovetrí jiných prár,'rrí clr předpisť r uprar'trjí cí způ sob dorttč errí se rre1loLrŽijí '

Dokltnrent. který byl dodári c] o clatové scl'rrár'rky' je clorLrč err okarrlŽikerrl, kdy sc clo datové
sclrrárrky přilrlásí osoba. literá nrit s olrlccletrr na rozsatlr své lro oprár'rlč rlí pří stLrp l< cloclatlé rrrr-t
c1okutrretrtrr. Nepřihlásí -li se tato osoba c.lo datové sclrrárrky ve llrť rtě 10 clnť r ode clne, kcly byl
clok1ttrlent c1oclirrr clo clatové sclrránky, povaŽuje se tento dokurnent za dortlč etrý posleclní m cltrenr
té to llrť rty. Takové to cloruč ení clokttnretrtu rná stejné právrrí ť rč inkyjako cloruč crrí c1o l,lasltrí ch
rukou.

8'

9.

Poskytovatel prolr1aš rrj e, Že poŽac| ttje uzar,ř.etrí srtrlouvy pí setrrnou lbrtrrou a Že jí rrcclrce být
'l-otóŽ platí o l'cŠ kerýclr
vázltl.t. nebr'rcle-li pí serrrrrá Í ortla srrrltivrrí rrri stratlittlri dclclrŽerra.
pří paclných c.ldclatcí clr k té to stnlouvě č i zmč r'rát] 't 1é to srlriouvy.

.fato

strrloul,it nabývá platrrosti podpiserrr strrlrtvtrí olr strar'r
stejnopisech, z ntchž jederr obdr.Ží pří jerrrce a tř.i poskytovatei.

a je vyhotor,cna

r,e č t)'řcclr

Smlouva, vzlrleden.r k výš i hoclnoty její ho přeclnrětu (50 tis. I (č a ví ce bez DPH), spaclár do
reŽinrtt zákona č . 340l2O] .5 Sb'. o zr,láš tr-rí clr podrr.rí nltáiclr ú rč irrrrostiněktcrýcl.r sttrlttv,
trveřejriování těcl.rto strrluv a o registru sntluv, rrabývii ť rč inrrostirrc.] clří ve cllretrr trveřejr.rěrrí
p| ostřednictví rrr registrlt smluv poc.llc ttvcclené ho zitkotra' l)oskytovatcl sc zar,azrtje realizor,at
zveřejrlěrrí té to strrloltvy v přec.lrr'rětné nr registru v soulacllt s ttvedenýr-lr zákonetrr.
10.

Město Clreb osvědč uje ve smyslu ustatrovení $ 41 odst' 1 zirkorra ě, 12812000 Sb., o obcí clr, r,e
zněrrí pozdějš í ch předpisť r, Že uzavř.etrí té to sr'r.rlotrvy bylo schváleno Zastupitelstvetrr trrěsta
Clrebtr na jel'ro zasedání konané trr clrrc 20.1.2022 tak,.iak 19 1,.yŽ,aclr-rje ltslatrovení $ 85 pí srrl. c)
/ ustanovetlí $ 102 o< ] st. 3 zákotltt č ' l28l2000 Sb., o obcí ch, r'c znč ní pozclějŠ í clrpředpisů '

11. Pří ierrrce iposkytor,atel
svoboclrré

zr

prolrlaŠ rrjí a stvrztrjí svýrrri podpisy, Že tato stlllor'tr,a je projevetlr

onrYltt prosté vť rle.
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jejicli

7, 03,

datum:
2021

poskytovatel:

pří jemce:

město Cheb

Ga| erie 4 - galerie fotografie, pří spěvková
organizace Karlovarské ho kraj e

zastoupené staro

zastoupené ředitelem
Mgr' Zbyřlkem I llkem
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