
ldcntiÍ iliáí or sntIouvy: MUCI jXO I  IZXNW
Evit] cnč ní  č í sIo srnIortvy:  # ZKK0052# RD2

SIrmlouva
o poskvtnutí  neinvestič ní  dotace na icdnorázovou akci z rozpoč tu

města Chebu na rok 2022

Smlouva se uzaví rá mezi:

Poskytovatelem: město Cheb
Sí dlo:  náměstí  Krále Jiří ho z Poděbrad | l| 4.350 20 Cheb
Telefon: 354 440 lll
rČ o: 00253979
DIC: C200253979
Datová schránka: aSgbnyc
Zastoupený: Starostott Mgr. Antorrí nem Jalovcem
Bankovní  spojení :  Komerč ní  barrka a' s., poboč ka Cheb
Cí slo ú č tu: 9005-52833l/0100
Variabilní symbol:  3788322355
(dále j  en poskytovatel)

Pří jemcem: Fitip Š těří k
Adresa: Nebanice 93, 35002 Cheb
Telefon: 
IČ o: 76440613
DIČ : CZ84| 1l8l812
Barrkovní  spojení :  Konrerč rrí  banka' a's.
Č í slo ú č tu: 
(dále jen pří jemce)

uvedené  subjekty ujednaly následují cí :

I .
Výš e dotace' její  ú č el, forma a termí n splatnosti

l . Na základě usnesení  ZM č . L2l32/20z2 ze dne 20 ' l . 2022 uděI í  poskytovatel pří j ernci finanč ní
dotaci ve výš i:  125 000 Kč  slovy: jedno sto dvacet pět t isí c korttn č eských

2' Dotace je poskytována za irč elem uspořádárrí  akce Wine and foocl festiva]  a Rock Night'

3' PeněŽní  prostředky ve výš i dotace budou pří jemci uvolněny do 15 dnů  po nabytí  ú č innosti té to
smlouvy jednorázově, a to fornrou bezhotovostní ho převodu na jeho bankovní  ú č et uveclený
v té to smlouvě'
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I I .

Zik| arJní  p ovin n osti p ř.í j crn cc

l . Pří jemce se zavazuje potrŽí t poskytrrr-rté  finance zejrrré na r'ra č irsteč né  pokrytí  náklaclť r rra sluŽby

a ostatní ch nákladť r.

2. Pří jemce se zavazvje dodrŽet termí tr pořác.lání  akce: č erven2022.

3. Pří jemce je povir'rerr potrŽí t poskytriuté  finarrč trí  prostředky výlrradně k ť rč eltr uvedené mu

v č lánku I I . odst. 1 té to sr'rrlouvy a vyč erpat je ne.jpozdějiclo měsí ce po uspoř: í dzinÍ  přcdmětné

akce' Tyto prostř.edky nesmí  poskytnoLrt j irrýnr právnickýnr trebo lyzickýnr osobárn, poktrd

nejde o ú hrady spojerré  s ť tč elenl, rra který byly poskytrruty. Z poskytrrrrtých fir-rarrč ní clr

prostředkť r nelze lrradit výdaje (rrť rklacl1,) statrovené  Progrirtrretrr pro poskytování  neinvestič trí cl.r

dotací  na podporu jednorázových akcí  v oblasti kultr.rry z rozpoč tr:  t lěstel Clrebrr v roce 2022

rra základě. které l'ro byla Žádost podárra a clotatce orgár'ry sclrvitler-ra.

4. Pří jenrce dotace se zavazvje zajistit t lí Že uveclel-loll propagaci města Chebr-r.iako poskytor'atele

předrnětné  dotace. Propagaci něsta Clrebrr se pří jernce zavaz'tt je zajistit takto:

a) Formou vizuální  propagace:

r'rmí stí  prezenlač ní  poutač  trebo znak města Chcbrr na póc1ir-r

cí lové  skr.rpirry osob - vypť rjč ený z.I .rrristické lro itrlbcentra'

b) Formou t iskor,ó prop:rgacc: lelirky s tttrrí stění m znaku llrěsttt

20 ks předár pří jerrrce do 
.I .r"rristické lio 

irrlbcctrtra do 7 clnť r přec1

předání  př'iloŽí  pří jernce k závěreč rré rnr-l vyť rč tování  dotace.

nebo v nrí stč  kotrceritrace

Clrebu v poč tr'r rrlinirnálně

konání trr akce; potvrzení  o

5' Pří jemce dotaóe se zavazvje. Že ltveř.ejněný ztrak tněsta Chebrr" br-rcle grafioky vyveder'r

v sottladu s konrunikač ní rn tnanuáletrr rrrěsta Clrebu. Na vyŽác1árlí  brrclc zas| án sclrválený vzor

městské lio znaku oc]borenr š kolství . tělovÝclrovv a kulturr, pří icrlrci.

6. o rrŽití  poskytrrr-ltýclr fir'rarrč ní cl'r prostř.ec1ků  vecle pří jerr-rce sanrostatnolt prť tkaznou evicletrci.

7. Pří jenrce je povinen prové st a přeclloŽit na platné m tbrr.nuláři závěreč rré  vyť rč továrrí dotace. a to

nejpozději do dvou měsí ců  od data konání  a| < ce. Při l',yť tč torlárrí  přcdloŽí  př.í jerrrce

pří sltrš né rrru odboru Městské lio ú i.aclr'r v Chebu (odbor š ko| ství , tč Iovýclrovy a ku| tury) -
garantu smlouvy, podklady statlor''ené  pří slr-rš r.rýr.rr dotač ní tn llrogralllclli. rra základč . k1erÓ byla

Žádost podárra a dotace orgárry schvillcna, a propagaci ltt.č ct-iot"t st'nloltvot't.

8. Nevyč erpatré  1.ttlanč trí  prostřeciliy z pří spč vkLl je pří | ence povitletr vr.átit c1o dvor"r rrrěsí cť r od

data kor'rání  akce formou bezlrotovostní lro převodtt na ť lč et poskytovatele veder-rý u Konrerč ní

barrky. 3.5. (r'iz r,ý'Š e).

9, Pří jerrrce je rovtrěŽ poviner-r vrátit poskytnuté  llnanč trí prostl'edky rra ť rč ct poskytol,atclc, jcstliŽe

odpadne Úrč el' lra který je dotace posky,'továrra, a to clo 15 clrlů  oclc clnc. kdy se pi.í jer.rrce o té to

skuteč nosti dozvi.
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1.

TI  I .

č estná proh| riš ení  a dalš Í  povinnosti pří jenrcc dotirce

Pří | emce dotace prolrlaš uje, Že vš echr'ry Úrdaje, které  uvedl v té to smlouvě, jsor.r pravdivé

a ť rplné .

Pří jemce dotace prolrlaš trje, Že se nenachází  v ú padktr č i likvidaci. Pří jerr.rce dotace se zttvazuje,

Že bezodkladně irrfbrnruje poskytovatele o lrrozí cí nr ť tpadktr a/ rrebo ú padkrr a/ rrebo zahájení

insolverrč ní lro ří zerrí ' Př.í jernce clotetce - prárvnická osoba - se souč asně zavaztrje pí sernně

infornrovat bezoclklac]ně poskytovatele clotace v pří pactě přer'rlěny prár'rlické  osoby a je povinen

pí senrtlě si vyŽádat souhlas poskytovatele s touto přenrěnott' Pří jerrrce dotace *  právrrická osoba

_ se dále zavaztlje bezodliladně iriÍ brrrrovat poskytovatele dotace ohledně zruš ení  právnické

osoby s likvi< Jací . V pří paclě, Že je pří jerrrcerrr I yzická osoba' prolrlaš trje, Že nlt trebyl sor"tderrr

nebo správní nr orgánerrr ke drri poclpisrr snrlouvy p[avonlocllě r"rloŽerr zákaz č irrrrosti týkají cí  se

č irrrrosti uvederré  v č lánku I I ' té to srnlor'rvy. V pří padč  poruŠ cttí  povintrosti c] le tolroto oclstavce

je poskytovatel oprávrrěrr odstot"tpit ocl té to strrlouv1'.

Pří jer-r'rce prohlaš rrje. Že netrrá Žáclrré  zitvttzky vť rč i orgárrť rn.r veřejrré  správy po llrť rtč  splatnosti.

zejmé r1a dariové  riecloplatky a penále, nedoplatky r-ra po.iistrré m a na perrále rra veřejrré  zdravotní

po; iš těrrí , rra pojistrré tn a penále na sociáitrí  zabezpeč ení  a př.í spěvkrr l] a Státl] í  polit ikrr

zanrěstnanosti, oc1vocly za poruš ení  rozpoč tové kázrĚ č i clalŠ í  1g1,ypořádané  llrrarrč r-rí  závttzk7,

z j iriýclr projektť r č i z j iné  č inr.rosti.

Pří jernce dotace protrlaŠ trje' Žr-' j irko 1yzioká osoba, pří paclrrě jako prirvnická osob, resp. její

statutární  orgárr. nenrá v trestní m rejstří ku záznam o oclsouzetrí  za trestr'rý č in, jelroŽ skutková

poc1stata sottvisela s př.eclrrrěter'lr poc1rrikání  pří jen.rce dotace, nebo pro treStný č irr, jelroŽ

skutková poclstata soltvisela s přeclrněter'rr podnikirrrí  pří jer'rrce dotace, nebo pro trestrrý č irr

hospoclirřský arlebo trcstrrý č irr proti rlrajetktr Ve snr1l5| 11 z-ákorra č .40/2009 Sb'. trcstrrí  zí tkorrí k.

ve znění  pozclějš í clr předpisť r a zákona č ,4I8l2O11 Sb." o trcstní  oc1povč dnosti právrrickýclr

osob' ve zrrěrrí  pozdějš í ch předpisů .

2.

a
J.

4.

IV.

Dů slcclky poruš ení  zitvtlzl< ů  pří jerncc - sankč ní  ujcdnání

1. Jest1iŽe pří jerrrce nesplrrí  trěkterou 7'c svýclr pi'lvitrtrostí  S1anoVe nýclr touttl snrlottviltt.

rrespoč í vají cí  vš ak v neoprávtrěné m poirŽití  prostřeclkť r c] le odst. 2 tohoto č ltinkrr. trlát

poskytovate1 právo od pří jerrlce poŽaclovat, aby ve lhů tě, kterou poskytovatel Stanor,í ,

poskytnuté  perrěŽní  prostřeclky č i jcj iclr č ást vrártil. Poltr-rd pří jerrrce Ve Stalrovené  llrů tě

poŽadované  prostřeclky rrevrátí . povaŽrrjí  se tyto prostředky za zttclrŽené  ve str.ryslu zákor.ra

o rozpoč tových praviclleclr ť tzenrní cl.r rozpoč tť r. Pří jerrrce je v takové nr pří pac1ě povitren zaplatit
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2.

penále Ve Výš i odpoví clají cí  7o/oo (slovy: jec1notrllt prorrrile) zadrŽovarlých prostřeclkť r za kaŽclý

den prodlení '

Pokud pří jer'rrce pouŽiIe poskytnr'rté  prostřeclky (pří padrrě jejiclr č ást) k.iirré rnr"r ú č elr't, neŽ je

uveden v č lánktr I I . té to snrlottvy, povaŽují  se tyto prostředky (pří padrrě jejich č ást)

za prostředky neoprávněr-rě pouŽité  ve snryslu zákona o rozpoč tovýclr pravidlech ť rzerrrrií clr

rozpoč tť t, a pří jerrrce ie povirrerr.je r,rí rt it a zapltaÍ iÍ  posk1,torzateli perr1lle vc výš i 1 % o (slovy:

jedrroho promile) neoprávněně potrŽitých prostř.eclkť r zakaŽc1ý der'r trplyrrr"rlý ode clne' kdy byly

připsány na ť tč et pří .ierrrce, clo clrre jejiclr opč tovrróho připsání  rrir Útč ct poskytovatclc.

Pokucl z clť rvodu podstatr-ré lro poruš ení  té to srnlouvy Ze strany pří jerrrce poskytovatel

od srrrlouvy odstoupí , povaŽují  Se veš keré  firrarrč trí  prostředky do té  clob5, poskytrrr"rté

za prostředky r1eoprávněrrě potrŽité  ve snryslu zákona o rozpoč tovýclr pravidleclr Úrzemr.rí ch

rozpoč tů ' Pří jenrce je v takové rl pří paclě povir"ren veŠ keró posliytntrté  flrrar'rč lrí  prostř.edky

poskytovateli vrátit a zaplatit pcrrirle ve výŠ i i % o (slovy: .iedrroho prorrrile) neoprávrrěrlě

potrŽitých prostředkť r zakaŽdý den uplyrrtrlý ode clr-re. kc1y byly připsálly llil ť rč et pří jenlce, do

dlre jejiclr opětovrré lro připsání  tra ť rč et poskytor,atele.

4. Veš keré  platby jako c| ť rslec1ky poruš errí  závazků  provede př.í jerrrce fornlolt bczlrotovosttrí lro

převodu na uveclený ť rč et poskytovatelc.

5. Za jednotázové  poruš errí  jecirrotlivé  neper-rěž ité  povir'urosti pří jcrrlcc Stallovené  toLlto sntlottvot"t

se s.| ednává smluvní  pokuta ve výš i l5 oÁ z výš e poskytnr-rté  dotace. I )ří je rrlce je povinen r"rlrradit

poskytovateli tuto sm1uvní  poltirttt rra zálilaclě vý,zvy, r'e litcró poskytovatel rorrrč Ž oztrač 'í

povinnost, která byla poruš ena' Pokucl pří jenrce po obdrŽerrí  výzvy k ť rlrradě snrluvní  pokr'rty

(č i předtí nr) oclpoví dají cí  povirrnost splní  bezzbyteč rré lro oclkladtl,zváž í  poskytovatel srrí Žerrí

č i promir'rr-rtí  pokuty. Pokrrcl pří jetr-rce por,itrnost, za jejiŽ rresplrrění  poskytovatcl poŽadr.rjc

zap| acení  snrluvní  pokuty, bez zbyteč rré lio oclklaclLr rresplní , r"r'rit poskytovatel právo poŽador,at.

a pří jemce zap1aÍ it, snrluvrrí  pokutr.t opakovaně, a to vŽdy po rllč sí ci procllerrí  se splnč trí rlr té to

neperrěŽité  povirrnosti. Uplatr'rč rlÍ  ltstittror,'ení  o sm1rtr''ní  pokr"rtč  rlcvylLrč Lrje právcr poskytovatele

uplatnit satlkce statrovené  v odst. I  aŽ'3 tolroto č lárrrktr.

6' V pří paclě, Že pří jerr'rce trebucle plr'rit ť rč el, rra který nru byla dotace poskytr'ruta, L\ to Z dť rvoclr.r

zásahtt vyš š í  rlroci, který prokáŽe, rrer-rplattrí  posl< 1'tovatel postup 1lodle výš e trveclerrých

oclstavoť l 1,2 a 3 a tolroto č lár'rku' Tí rrrto ttstanovcní nr tre.Isott clotč ctra ostatní  r"rjeclrrirrrí  té to

smlouvy.

V.

Kontro| : r vvuž ití  dotirce

l. Město Clreb si vylrrazr-rje prár,o prové st r"r pří jerrrcc tóto dotace vcř.ejrrosprár,tlí  1ltlatrč tlí  l< otrlrolrt

č erpárrí  a vytrŽí várrí  clotace, pocile zákona č ,.32012001 Sb.' zákorl o Í lrratrč rrí  kotrtrole. ve znč ní

pozdějš í ch přec1pisť r, se zaměření nr na dodrŽerrí  podtrrí nek, za kterýclr byly dotace poskytnula'

a
1
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2. Pří jemce je povinen v rárrci výkorrr-r kontrolrrí  č irrrrosti clle oclst' 1 tohoto č liinkrr přeclloŽit
kontrolní m orgárrť trn k nalrlé dntrtí  originály vš eclr ť rč etní clr c]oklaclť r týka.ií cí clr se č erpiurí  té to
dotace' Doklady je nutno arcltir,or'at po dobr.r násleclrrií cí  l0let ocl clata poskyttttttí  clotace.

3. Za splnění  ť rč elr-r. r'ra který byla dotace poskytrruta. a Za pravclirlost i správnos1 zirvěreč rré ho
vyú č továrlí , odpoví dá statutárrrí  zásttlpce př.í jenlce, který tr-rto skttteč rrost zárclvcti pí senrně
potvrdí .

L

VI .

Ulionč cní  smIour'y

Tato strrlouva nrť tŽe být ukorrč ena:

a) Dohodou snrluvní clr stran nebo

b) odstoupení nr od té to snlouvy z dů vodu poruš errí  povinrrostí  snrluvní  strany vyplývají cí clr
zté to snrlouvy nebo z j iných dť rvodů  stanovetrých obč anským zákorrí kenr a/ lrebo zákonenr
ě, 320/2001 Sb., o finanč rrí  kontrole, a/nebo zákonem č . 25O| 2OO0 Sb.. o rozpoč tor,ýclr
pravidlech ť tzertrní clr rozpoč tů " atr>  za podrrrí rlek ttvedenýclr v tot't.tto č liinkr.r.

V pří paclě. Že porttš errí  srnIouvy trrť lŽe být rrapraveno a neplní cí  stratra tak neuč irrí  ani clo 14
kalendářní clr drrť r po obclrŽení  výzvy ktrápravě, pak je clrulrá snrluvtrí  stratra oprávtrěrra
oc1stor-rpit od té to snrlouvy doruč errí rn pí serrrrré lro oznánrení  smluvní  straně' která poruš ila svoji
povintrost. Nerrrť rŽe-li být porurŠ ení  povirrností  naprar,etro nebo jednir-li se o poclstatné  1lorLtŠ crrí
smlouvy, je Stralla' která snrlouvt-t.rreporuŠ uje, oprávtlětra odstotrpit ocl 1é to strrlouvy
s okanrŽitou ú rč irrností .

Poskytovatel je kromě dť rvodtr r.rvederrých v ustanovení  č liuikrr VI . oclst' 4 té to snrlouvy
oprávněn od té to smlouvy oclstor-rpit z dť rvoc1ť r na straně př.í jertrce, a to zejrrré tra v pří paclě. Že po
uzavření  té to srnlouvy nastalre nebo vyjde rrajevo skuteč nost, která poskytovatele opravrir-rje
dotaci nebo je.ií  č ást odejlnout. Takovýlr.ri skuteč rrostijsor-r riapří klad z.iiš tění  poskytovatcle. Že
ú daje, které  t lru sdělil pří jelllce, a ktcré  rrlěly vliv t lit rozlrocJntttí  o poskl,tt ltttí  ciotace. isorr
nepravdivé .

Podstatnýrn poruŠ ení m smlor:vy opravrir-rjí cí r'r-r poskytovatele oc1stoLrpit s okarnŽitor.r ť rč inrrostí
od té to snrlouvy jsou zejnré na rrásledrrií cí  skuteč nosti:
a) jestliŽe pří ierrrce tieuskuteč tlí  pociporovalloll aktivitrr tak, jalt se zaváza|  a jak bylo

dolrodrrr"rto t,e snrlottvč  rrebo r'prť rbělrr-r je.jí  realizace' jeclná V rozporll s obecně platnýrni
právní rrri přec1pisy;

b) pří jence rredoclá ve stanor,'etré nr tertlrí nLr č i rrcclodr.Ží  stilt lorlctrý tcrll-rí lr r,yť rč tovirrlí  cclkor,é
rea| izace č inr-rosti;

c) pří jemce opakovaně neutrroŽní  kolrtroltt č irrrrosti ze strany poskvtor'atele.

2.

3.

A-t.
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5. Poskytovatel si vylrrazr.rje prirvo přerLrš it platby dotace a/ r-rcbo poŽaclovat ť rplné  rrebo č tisteč né

vrácení  vyplacerré  č ástky (č ástek).

6' Tato smloltva se ruš í  ke drri dorttč ení  odstoupení  drr.rlré  straně. odstor.rperrí rrr vŠ ak netrí  clotč en

rrárok na rrálrrady ť rjmy nebo smluvtrí  pokr"rty dle té to snrlouvy'

l.

VI I .
Zilv č r eč ná ust ir n< lvcn í

Pří jemce prolrlaš trje' Že se řádrrě sezr-rárrril se vš emi právní rni předpisy (a to vč etně poclrrrí rlek

pří slrrŠ rré ho dotač r'rí lro progranru), k1eré  upravtrjí  poskytování  dotací  z rozpoč ttt města Clreb i se

vŠ er-t-ti obecrrě závaznými' souvisejí cí nri, právtrí ttri nortrrarrri a Že veš keré  uveclené  ť rdaje a

veš kerá prolrláš errí , která uvedl v sot"tvislosti s totrto dotací , isor-r pravc.livá'

Pří jemce je povinen bez zbyteč né lro prodlení  pí senrtlě irrlbrrrrovat 1"loskvtovatele o jaké koliv
změně v ť rdají ch' r-rvedenýclr ve stnlottvč  olrleclrrě.jelro osoby, a o r,Š eclt okolnostech' které  rlají
nebo by rnolrly nrí t vliv na plrrěrrí  jelro povinr-rostí  podle té to srrrlor-rvy'

Pokrrd tato snrlouva č i zvláš trrí  obecně závazný předpis nestanoví jinak, ří dí  se vztahy clle té to

snrlouvy pří slrrŠ nýnri ltstanoverrí rni zákorra č . 250120()0 Sb'. o rozpoč tový'clr pr.aviclleclr

ú zertrrrí clr rozpoč tť t, ve znětlí  pozdějš í ch předpisů , ltstatrovctrí t 't-t i {  l59 a rrásl. zákona
č . 50012004 Sb., správní  řácl, ve znění  pozdějš í clr předpisť r a dále přirrrěřerrě ttstatrclr,ení rtli

zákona č .89l20l2 Sb., obč anský zť tltorlí k. ve znění  pozclč '| š í olr přcdpisů .

Pří jer'rrce byl'informovár o skr-tteč rlosti. Žc poskytovatcl rrrtiŽe zvel'ejnit jclro jnré rro (obclrodrrí
jnré no) a adresu, dotač ní  t itr.rl a výš i poskytrruté  dotace v souladlt se zákonern č ' 106i l999 Sb.,
o sr'oboc] lré m pří stttpr'r k irrlbrrr'rací t-t-l. t,e zrrění  pozclč jš í ch př.edpisů , a zákonetll č . 1 10/2019 Sb.,
o zpracovárrí  osobrrí clr ť rdajť l' r'e ztlění  pozc1ějš í ch přcclpisť r, a NnŘÍ znxÍ v nvROI)SKÉ llo
PARLAMENTU A RADY (EU) 20161679 ze dlre 27. dLrbrla 2016 o oclrratrě lyzických osob
v souvislosti se zpracování n osobrrí clr ú dajů  a o r,olné nl 1lolrybLr tč clrto ú dariť r a o zrltš etrí

sněrnice 95l46lEs.

Pří jernce byl irrÍ brmovátr o skutc'č rrosti. Že poskytovatel r.llit pověřellce pro oclrt.atru osobtlí cl-t

ú dajů  (Ing' Květa Balgová, e-tnail:  poverencc@ci-reb.cz, tel. 354 440 | 11).

5. Pří jence dotace bere tra věclonrí , Že poskytovatel clotace, zveř.e.itrí  snrlouvt"t o posltytrrr-rtí  cJotace

i její  pří padrré  dodatky na své  ť rřední  desce zpť tsoberrl rrrlroŽritt jí cí rn dirlkový pří sttrp.

Veř.ejnoprávní  srnlouva o posk5,trrr'rtí  clotace nebo návrattré  lllrar-rč rrf výponroci cio výš e 50 000
Kč  se rrezveřejriuje. Veřejnoprávní  smlouva vč etně clodatkť r bude tt l,ei.einěna neinré rrě po clobr-r

3 let ode drre její ho zveřejrrěrrí .

6' I )ří jenrce rretlí  oprávtrětl započ í st svoji pohleclávktr za poskytovatelenl, a to arri č irst své
polrlec1ávky, r,č etně pol.r1eclávek zí skar'rýclr postoltpení trr. proti .jaki'kolir, 1lolrlcciár'ce

2.

1
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poskytovate| e za pt'í jenrcenr, a není  oprávněn postoupit jakákoliv práva a povinnosti zté to
smlouvy ďr'rebo v sottvislosti s touto sntlouvott' ani k nim zří dit snrluvní  zástavní  právo na tt 'etí
osobu.

7, V pří padě doruč ování  dokunrer-rtr'i se za řádně doruč ené  povaŽtrjí  té Ž clokr"rrnerrty cloruč ené
prostřeclnictví rrr datové  schrirr-rlty. Doruč r-rje.li se zpť rsobelrr pocllc ztil< otla č ' 300/2008 Sb.,
v platné m znění , ustanovení  j iriých právní clr př.edpisů  upravují cí  zpť rsob dortrč ení  se rrepouŽijí .
Dokument, který byl dodán clo clatové  sclrránky, je dorr-rč err okarrrŽikerrr, kcly se clo c1atové
schránky přihlásí  osoba, která má s ol'rleclem na rozsah své lro oprávrrění  pří strrp k dodané rrrr-r
dokumenttr' Nepřilrlásí -li se tato osoba do datové  schrárrky ve lhtitě l0 clnť r ode clne, kdy byl
dokunrent dodán do clatové  schránky, povaŽuje se tetrto clokutrrent za dorttč ený posleclrrí m c1tletrr
té to lhů ty. Takové to doruč ení  clokumentu má stejné  právní  ť rč irrky.iako cloruč ení  c| o r,lastní ch
rukou.

8. Poskytovatel prolrlaš uj e, ž e poŽaduje ltzavření  snllouvy pí scnrtrolt lbrmou a ž e j í  rieclrce být
vázán, nebude-li pí senrrrá forma snrluvní n'ri stranami doclrŽerra. 

.| oté ž  platí  o veš kerých
pří padnýclr doc1atcí ch k té to smlouvě č i znrěrrárn té to snrlouvy'

9. Tato snrlouva rrabývá platrrosti podpiserrr snrluvní ch stran a je vylrotovcrra ve č tyřeclr
stejnopisech, z nichž jederr obclrŽí  přrjenrce a tři poskytovatel.
Smlouva, vzhledem k výš i lroclr'roty je.ií ho přeclmětu (50 t is. Kč  a ví ce bez DPFI ). spaclá do
reŽimu zákona ě. 340/20l5 Sb., o zvláŠ trrí cli poclrrrí nkáclr ť rč ir'rrrosti některýclr sntlttv,
uveřejňování  těclrto snrluv a o registru Sntluv, nabývá ť rč irrnosti nejdří ve c1tlenr rrveřejrrěr'rí
prostředrrictví rrr registru smluv podle uvedené lro zákona. PoskytovateI  se zavaztrje realizovat
zveřejnění  té to snrlouvy v př.edniětné rn registrlt v sortladtt s uvedeným zákonenr.

l0'Město Cheb osvědč uje ve stnyslu ustanovení  $ 41 oclst' I  zá]< ortač . 128:2OOO Sb', o obcí clr, r,e
znění  pozdějš í ch pr'edpisť t, ž e vzavŤ ení  té to srrrlotrvy bylo schl,áleno Zastupitelstvenr tněsta
Chebu najelro zasedáni konatlé trr clrre 20. | .2022 tak' jak to vyŽaclLrje ttstatrovení  $ 85 pí snr. c)
/  ustanovení  $ 102 odst. 3 zákona č . l28l2OOO Sb', o obcí clr. ve znění  pozclějš í clr přeclpisť r.

1 1' Pří jernce i poskytovatel prohlaš trjí  a stvrzrrjí  svýr-rri
svobodrré  a otnyltt prosté  vť rle.

poclpisy, ž etato snrlouva je projeven'r jejich

datum: 7, t3, 
.iÍ Ů71

daturn: t_. \  Co.Z

pří jerrrce:

FiI ip 

poskytovatcl:
město Chcb .
zastoupené  staros

Mgr' Antoní nem Jalovcenr
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