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Smlouva
o poskvtnutí  nei,,'..t ič ní  ffiu.á"unuu uk.i 

" 
.o"puč tu

města Chebu na rok 2022

Sn'rlouva se uzaví rá nrezi:

Poskýovatelem: město Clreb
Sí dlo:  náměstí  Krále Jiří lro z Poděbrad | l| 4,350 20 Clreb
Telefon: 354 440 lll
IČ o: 00253979
DIC: C200253979
Datová schránka: a8gbnyc
Zastor-rperrý:  Starostott Mgr' Antoní nenr Jalovcem
Bankovní  spojerrí :  Kornerč ní  banka a. s', poboč ka Clteb
Č í slo ú č tu: 
Variabilní symbol:  3788322350
(dále jen poskytovatel)

Pří jenrcern: Vladimí r l.I zina

Adresa: Š umavská 355/30, 35002 Clieb
Telefon: 
ICO: 12483095
Registrace ve veř.ejné m rej stř.í ku:

Bankovrrí  spojení :  Komerč r'rí  banka, a.s.

Č í slo ú č ttr:  
(dále jen pří jemce)

uvedené  subjekty ujednaly rrásledLrií cí :

I .

Výš e dotace' jcjí  ú č e| , forma a tcrmí n sp| atnosti

1 . Na základě usnesení  ZM č . I2l32l2022 ze dne 20 , |  . 2022 ttděI Í  poskytovatel pří j enrci finarrč rrí

dotaci ve výš i:  292 000 Kč  slovy: dvě stě devadesát dva t isí ce korun č eských'

2' Dotace je poskytována za ť rč elern rrspořádárrí  akce Mezirrárodní  taneč ní  soutěŽ GRAND PRIX
Cheb2022 - 30. roč ní k.

3. PerrěŽní  prostředky ve výš i dotace budou pr'í jemciuvolněny do 15 dnů  po nabytí  Í rč irrnostité to
smlouvy jednorázově, a to fornrou bezl-rotovostrrí ho převodu tra jclro bankovní  ú č et rrvedený

v té to smlouvě.
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I I .

Zí rkladní  povinnosti pří j cmce

1. Pří jernce se zavazttje pouŽí t. poskytnr-rté -^ fi,',un:.-,,ejr'rré r'ra na č ásteč rré  pokrylí  osobní ch,

rrrateriálový.t.' u o,t,.tniólr natla< lů  a r'ráklaclť r rra slttŽby.

2. Pří jemce se zavazujedodrŽet ternrí n pořáclí rní  akce: ří jer.r - listopad 2022.

na aclrese httPs:/ / vladimir-

Pří jernce je povinen potrž í t posltytnr'tté  í Ť narrč rrí  prostřcclky vý1rrac1rrě k ť rč elrr ttr,edené tt-ttt

v č lánktr I l. odst. l té to sr-rrlollvy a vyč crpat je nejpozdě.iiclo rnč sí ce po uspořácl: Í ní  předmětné

akce. Tyto prostřeclky nestní  poskytnorrt iiný' právrlický'rr rrebo ly'ickýrn osobátl't. pokttc.

rrejc1e o ť rlrracly spojené  s ť tč e1etrr, n,. t.t.r.ý byly poskytnuty' Z poskytrrrrtýclr t lnar'rč rrí clr

prostřeclkť t nelze lrraclit výclaje (rráklacly) stanor,ené  Progratnenr pro poskytování  treinvestič rrí cl'r

clotací  na podporr-r jeclrrorázových akcí  v oblasti kultury z rozpoč tr:  nrěstar C'rebr'r r' rocc 2022

na základě, které l'ro byla Žáclost podárra a clotace orgár] y schvále rrir.

Pří jerrrce dotace se zavazujc zajistit ní Že uvec'enoLl propagaci nrěsta Clrebr-r jako posliy'lovlttele

přeclrrrětrré  dotace. Propagaci t 't.těsta Cl.reblr se př"í jcr.rrce zavttzv\e za.| istit takto:

a) liormou vizu: ilrrí  propagircc:

trrrrí stí prezentač ní potrtač rreboznakměstaCl.rebr'rnapócliunebovtní stěkoncetltt.ace
cí lové skupirryosobvypť ljč errýz.fr.rristické iroitrlbcentra,

b) 
i"Tfr.l'lil: 'il: ill-x;" rtrěstit Clrebr-r v poč tu rr'rinirrrálrrě 5 ks přeclá pří jerrrcc clo

Turistické lro infocentra clo 7 clrrť l přecl kor'rárrí rr.r akcc; potvrzení  o předání  přiloŽ'í

pří jerrrce k závěreč r.ré rrrr'r vyť rč továtlí  clotace;

2. letáky' s unrí stění tn znaktt lxěSta Clrebtr v poč trt t-t lirrinrálrrč  20 lis přeclá pří jerrrce

do 
.furisticité 'ro irrlbcetrtra do 7 drrť r před korrárrí rr.r akce; potvrzení  o předárrí  přiloŽí

p ří j ernce k zátvěreč  rré mtr vyť rč to V ální  clotac e ;

c) Formou rr'cbové  prezentacc:

prostřeclr.rictví rr-r webu pří jerrrce, dosttlpné
'l-,ana.* ebt',ode'cz/grancl-prix-cheb -2021 I

5. Pří jerrrce clotace se zavazr.lie" Že ttr'cř.ejněrrý ztrak trrěsta ClrcbLr. bLrde gralicky vyvedct.t

v sor,tladlt s kotrrr'rtrikač ní nr nranlrí rlerrr mista Chebr.r. Na vyŽác1árrí  btrcle zas'árr schr,á'ený vz-or

rr-rěstské lro znaku oclborem š kolství ' tělovýclrovy a ktllttrry pří jerlci.

6, o r-rŽití  posliytrrr'rtýcl-r t ltrar'rč rrí clr prostřeclkť r vccle pří jerrrce sanrostatnou prť lkaznou evic1enci'

1, Pří jemce je povitrctr prové st a přeclloŽit rra platrré rr.r | orrr'rtrláři závěreč rré  vyú rč továrrí  clotitcc. a to

nejpozclějiclodvouměsí ců oclclatakon:í ní akcc.Přivyť rč tol'árrí přcclloŽí pří iemce
pří sluš rré mu odborr't Městské lro ť rřaclr:  v Clrcbr"t (trdbor š lrolství , tělovýchovy a kultury) -

garatrttl snrlottvy' podklady stanovené  pří sluŠ rrýnr cio:1:ní m progl.tlll1cl'I ] . rra zirkladč . které  byla

Žádost podárra a dotace orgárry schválena, a pt.opagaci urč enott smlottvott.

4.
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9.

). Nevyč erpané  finanč trí  prostřeclky z pří spěvku .| e pří jenrce povinerr vrátit do clvott rrrěsí cť r od

clata korrárrí  akce forrtrolt bezlrotovostrrí lro př.evoclr,t tra ť rč et poskytovatele vec1errý u Konrerč ní

banky, a.s. (viz výš e).

Pří jernce je rovněŽ povinen vrátit

odpadne ť tč el, na který je dotace

skr"lteč rrosti dozví ,

poskytnuté  Í lrrar'rč ní  proStřeclky na ť lč et poskytovatele , jcstiiŽe

poskytovirr-ra, a to clo 15 clrrť r oc1e dnc. kcly se pří ierrrce o té to

I tt.

Č cstn: i prolr| : iš cní  a drrlš í  por,innosti př.í jerncc tlotrrcc

Pří jemce dotace prolrlaš uje, Že vš eclrr'ry Úrdaje, které  r-rvecll v té to slnlouvě, jsorr pravdir'é

a irplr-ré .

Pří jerrrce dotacc prolrlaš uje, Že se nenacI .ází  v ť lpaclku č i likvidaci. Pří jenrce clotace se zavazuie,

Že bezoclkladr-rě irrforn'ruje poskytovatele o l'rrozí cí rr.r ť rpadkr"r a/nebo ť rpadkrt a/ rrebo zalrájerrí

itrsolvenč ní lro ří zení . Pří jerrrce clotace _ pr.irvrrickát osoba - se souč asně zavazr"lje pí senrrrě

irrÍ brnrovat bezoclkladně poskytovatele clotace v pr'í padě přer.nč rry právrrické  osoby a je povirrcr'r

pí semně si vyŽádat soulrlas poskytovatele s tottto přerrrěrrou. Pří jerrrce dotace - právrrická osoba

- se dále zavazuie bezodklaclrrě irrlbrrnovat poskytovatelc clotacc olrlcdrrě zruš ení  prál,nické

osoby s likviclací . V pří pac1ě, Že je pří jcrncel1l ť yzická osoba. prolrlaŠ rrIc. Že trrtt lre byl sottcJet'tr

rrebo správtrí rrr orgánerrr ke drri poclpistr smlouvy pravotllocllě trloŽerr záI< az č ir'rr'rosti týkají cí  se

č irrrrosti ttveclené  v č lárrku ll. té to strllouvy. V pří padě poruš etrí  povirrtrosti clle tolroto oclsttir'ce

.| e poskytovatel oprávněr'r ods1or"rpit ocl té to strllouvy.

Pří jerrrce prohlaš rrje, Že nená Žáclné  závazky vť tč i orgár'rť urr veřejrré  spráivy po lhť rtč  spliitrrosti.

zejrrré na clariové  rrec1oplatky a petrálle. rrecloplatky rra pojistrré lll il llil perlí rle rra veřc.irlé  zclrar,ottrí

poj iš těrrí , rra po; istrré rtr a perrá le t-ra sociállr i zabezpeč cní  a pří s1lěvltu tra státrrí  polit iktr

zanrěstnanosti, odvocly za poruš ct'tí  rozpoč tové  kť lzr'rě č i dalš í  rrevypořirc1arré  llrrar-rč ní  závttz\< y

z j iirýclr pro.| ektů  č i z j iné  č innosti'

Pří jerrrce dotace prolrlaš r-rje, Že jako ť yzická osoba, pří padrrě jako právnická osob, resp' její

statutártrí  orgán' nená v trestní m rejstří ku záznan o odsottzení  za trestný č irr'.jelroŽ sktttkor,á

poc1stata souvisela s předrr.rětern podrrikárrí  pří jenrce dotace. rrebo pro trestrrý č irr. .| clroŽ

skutková podStata souvisela s přeclrlrěterrr poclrrikálrí  pří jcnrce clotaoe, trebo pro trcstrrý č irr

hospoclářský arrebo trestllý č irr proti rrraietku r,e strrysllt z'ákclna č . .+ 0/ ]009 Sb'. trcstrií  zí lkorrí k'

ve znění  pozclějš í cli přeclpisť r a zákona č . 418l2O11 Sb., o trestní  oclpclvědnosti prár'rrickýclr

osob. ve zněllí  pozclějš í clr přcclpisť r.

tv.
Dů s| cdlty poruš cní  zilvttz] l< ů  pří jcrrrce _ satrlrč ní  ujednirní

1. JestliŽe př.í jernce nesplrrí  nč kterott Ze svýclr povitrt-rostí  Stallovcnýclr touto sttrIottvcll't,

rrespoč í vaj í cí  vš ak v treoprávtrěné trr por-rŽití  prostře clkť r cllc oclst. 2 tohoto č 1ť rrrlttr" nrá
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poskytovatel právo od př.í jertrce poŽadovat, aby ve llrť rtě, kterou poskytovatel stanoví .

poskytnuté  perrěŽní  prostřeclky č i jejich č ást r'rirt il. I )okLrc]  1lří jenrce ve stanovcné  lliů tě

poŽadovar'ré  prostředky nevrátí , pol,aŽtrjí  Se tyto prostřcdky ztt zac] rŽené  r,e smyslu zákona

o rozpoč tovýclr praviclleclr ť tzenrrrí clr rozpoč tť r. Pří jerrrce.ie v takové rrl pří padč  povinen zaplatit

perlále ve výš i odpoví dají cí  7o/oo (slovy: jednornu prorrlile) zadrŽovanýcli prostř.edl< ů  za kaŽdý

derr prodlení .

2, Pokrrd pří jemce pouŽije poskytnuté  prostředky (př.í paclně jejiclr č ást) k j irré rrrtr ú č clrr, než .ie

uveden v č lárrku I I . té to snrlouvy' povaŽtrjí  Se tyto prostředky (pří paclně .1ejich č ást)

za prostředky rreoprávněně potrŽité  ve strryslu zákorra o rozpoč tových praviclleclr ť tzet'trrrí clr

rozpoč tť t, a pří jerrrce je povilrerr je r,rártit a zaplatit poskytovatcli perrirle ve výŠ i 1 % o (slor,y:

jedrrolro pronrile) neoprávnč trě poLrŽitých prostřeclkŮ za| < aŽdý clcrr LrplyrrLrlý ocle drle, kcl1, byly

připsárry r'ra ť rč et pří jenrce, do drre jejiclr opětovrré lro připsání  rra ť rč et poskytovatcle'

3. Pokr-rd z dť rvodu podstatrré lio poruš ení  té to snlouvy Ze strarry pří jenrce poskytor'atel

od srnlor.tvy odstot"tpí , povaŽrrjí  Sr: veŠ keré  fir'rarrč r'rí  prostředk1' clo té  cloby poskytrrtrté

za prostředky rreoprávněně por'rŽitó r,e snryslu zákor-ra o t.t lzpoč to..'lých pravicllcch ť rzerrrrrí ch

rozpoč tů . I )i.í jerlrce .ie v takovÓrrr pří paclě povitrerr veš keré  poskytrttrté  1lrrarlč rrí  prostr'cclky

poskytovateli vrátit a zap| atí t perrále ve výš i 1 % o (slovy: .icc1nolro pronlile) neoprávněně

porrŽitýclr prostřeclkť r za\< až dý der'r trplyrrtrlý oc.le dr're, kc1y byly připsány na ť rč ct pří ienrce. do

dne.jej ich opětovné ho připsárrí  rra ť tč et poskytovatele.

4, Veš keré  platby jako dť rsledky poruš ení  závazků  provecle pří jer.noe formou bezl.rotor,ostrrí ho

převodu na uvedený ť rč et poskytovatele.

5. Za jedrrorázové  poruš errí  jednotlivé  rrepeněŽité  povinrrosti pří jcrrrcc Stiulovellé  toltto stllouvot-t

se s.jedrrává smluvní  pokr-rta ug 1,ýš i 15 oÁ z r,ýš e poskytrrr-rté  clotace. I )ř.í jetrrcc.jc povirrctr r"rliradit

poskytovateli ttrto snrluvní  pokr"rtrt na zirkladě výzvy, ve které  poskytovatel rovrlěŽ ozt-tač í

povitrtrost, která byla porltš etra. Poktrd pří jenrce po obc.lrŽení  výzvy k ť rhradě srnlttvní  pokr-rty

(č i předtí nr) oclpoví da.ií cí  povirrrrost splrrí  bez zbyteč rré ho odklaclv, zváž í  poskytovatel srrí Žer'rí

č i pron.rir'rr"rtí  pokuty. Poktrd pří jerrrcc povit-tt-tost, za je1í Ž trcs1llrrěrrí  poskytovatcl poŽadtrje

zaplacerrí  srtrluvtrí  poktlty, bezzbvleč tré lio oclkladtt r.resplrrí . rrlá posl< ytol,atel právo poŽzrdovat"

a pří jen-rce zap| atit, snrlttvní  pokttltr opakovar'rě, a to vž dl,po trlc\ sí ci prodlerrí  sc splrrěrrí rrl tóto

rreperrěŽité  povirrnosti. Uplatrrěrrí  ustatrovení  o smlttvtrí  pokrrtč  trcv1,lttč ttje právcl posky1ovatele

r-rplatrrit sankce stztnovené  v odst' 1 až 3 tohoto č lirrrkLr.

6. V pří paclě' Že př.í jerr-rce rrebude plrrit ť rč el, rra kter.ý rrrr"r byla dotace poskytrrr-rta^  aÍ oz dť lvoclr"r

zásahu vyš š í  r.rloci, který prokirŽe. rrer-tplatr'rí  poskytovatel postr'tp poc1lc l,ýŠ c uvccicrlýclr

odstavcť r I ,2 a 3 a tolroto č lirnktr' 
.fí rlto 

ustanovellí trr tre.jsou cJotč crra ostatI lí  Lrjec1nání  té to

smlouvv.

V.
Kontro| a využ ití  dotacc

Strana 4 (celkem 7)



2.

L Město Clreb si v1,lrrazuje právo prové st r-r pří jenrce té to clotace veř.e.jrrosprár',trí  l.itrarrč llí kontroltt
č erpárrí  a vytrŽí várrí  dotace, podle zákona č , 32O/2OO1 Sb.. zákono finanč ní  kontrole. ve ztrění
pozc1ě.iš í ch př.edpisť r, se zatrrěření trr tra c1oclrŽerrí  poc1rrrí rrck' za kterýclr byly clotace posl< ytrruta.

Pří jemce je povirren v rámci výkorlu kor-rtrolní  č irrrrosti clle oclst. 1 tolroto č lárrktr přeclloŽit
kontrolrrí rn orgánť trn k nahlé clntrtí  origirrály vš eclr ť rč etrrí clr cloklac]ů  týka;í cí ch se Č erpání  té to
dotace.Dokladyjenutnoarclrivovatpoc1obr-rrrásleclrrjí cí  10letocl c1ataposkytrrutí clotace.

3, Za splrrění  ú č eltr. na který byla c1otace poskytrrttta.
vyú č továrrí . odpoví dir statutární  zí lsttrpce př.í ienlce.
potvrdí .

a za prar,clivost i sprár,'nost zár,'ěreč rré ho

který trrto skltteč nost zitror,eň pí setltně

1.

VI .
U| < onč cní  snrIour,r'

Tato smlouva tntiŽe být trkonč er'ra:

a) Doliodolt strrlltvtlí clr s1ran trebo

b) odstotrpetrí rtr od té to snrlouvy z clť rvocltt poruš ení  povirrností  srnlttvtrí  Strally vyplývají cí ch
zté Í o slllouvy trebo z j irrýcli clů voclť r stanovellých obč arrskýrrl záko.rí ketlr a/nebo ziikonc.trr
č , 32012001 Sb., o finar'rč rrí  kontrole' ďr'rebo zákoncrtr č . 25OI2OO0 Sb.' o rozpoč tor,ýclr
praviclleclr ť tzenrrrí clr rozpoč tť r. a to zapocltrrí nek r-rvec1errých v tonrto č lárrktr.

V pří padě, Že porr:Š ení  srtrlouv1, mť tŽe být rrapraveno Í t rreplrrí cí  stratltt tak rreLrč itlí  arri clo 14
kalerrdái.rrí clr dnť r po obclrŽenÍ  výzvy.knápravě' pak je clrrrhá strrlltvtlí  stralla oprávněna
odstotrpit od té to snrlouvy cloruč er'rí m pí serrrné lro oznámení  smluvní  straně' která porr-rš ila svoji
povinnos1. Nerrrť rŽe-li být porr-rš errí  povinnos1í  napraveno nebo jeclná-li sc o poclstatrlé  porLlŠ ellí
smlouvy, je strana, která srtrlouvu rreporuŠ uje' oprávtrětra oc1stoLrpit od 1óto strllortr,y
s okamŽitotr ť rč inností .

Poskytovatel je kromě dť rvoclr-r trvc'clenýclr v ttstanoverrí  č lirnktr VI . oclst. 4 té to snrlouvy
oprávrrěrt od té to snrlottvy odstoupit z clů voclů  na stranč  pří jenrce, a to zejr-l-té na v pří paclě. Že po
uzavi.etlí  té to sr't llouvy nastatle rrcbo vyjcle rrajcvo skltteč nost, která poskytovatcle opravriLrje
cJotaci nebo.ie.jí  č irst oclejnrottt. 

.I .akovýrrri 
skrrtcč rrosti.jsoLr napří klacl z.jiš těrrí  poskytovatele. Že

ť rclaje, ktcré  tnu sdělil pří jel] 'lcc' a které  rrrč l1, vlil, t la rozhocllrtttí  o poSkytl1Lltí  clotace..jsotr
nepravdivé .

Podstatrrýr.rr porttš ení nr sttrlouv1, opravriLrjí cí rrr poskytovatele oc1storrpit s okarrrŽitot-t ť tč inr-rostí
od té to smlouvy jsorr zejmé na náslecllt jí cí  skuteč rrosti:
a) jestliŽe pt'í jenrce treuskuteč ní  poclporovanott aktivittt tak, jak se zaváza]  a jak bylo

dolrodtruto ve snrlouvě nebo r, prť rbělrr-r její  realizace, jeclná V ť ozporll s obccrrě platnýnri
prál,n í t lr i pl'eclp i sy;

b) přrjcnrce rredodá Ve stalloVetrótlr tertrrí ntr č i rrecloclrŽí  slatnovcný tcrrrrí n vyÚrč tol,itrrí  celkové
realizace č irrrrosti;

)

4.

Strana 5 (celkem 7)



2.

a
J.

4.

Č ) pří jenrce opakovarrě neunroŽní  kontro| u č inrrosti Zc Strany poskytovatele .

5. Poskýovatel si vylrrazuje právo přeruš it platby clotace a/nebo poŽadoruat ť rplné  nebo č ásteč tré

vrácení  vyp1acerré  č ástky (č ástek).

6, Tato srnlouva Se ruš í  ke drri clortrč errí  oclstor'tperrí  drtrlré  straně. odstor"rpcní lrr vš ak trení  c]otč ctl

rrárolt r-ra r-rálrrady ť rjnry nebo strrluvní  pokr"rty dle té to smlouvy'

l.

VI I .
Závč reč ná ust:rnovcní

Pří jerrrce prolrlaŠ r-rje, Že se ř.áclrrě seznánril se vš enri právní trri předpisy (a to vč etně podrrrí rrek

pří sluš né ho dotač ní l-ro prograrnlt), které  upravují  poskytování  clotitcí  z rozpoč ttt t lěsta Clreb i se

vš emi obecně závaznýni, sor"rviscjí cí trri, právtrí trri nortrrami a Že vcŠ keré  ttvecletré  ť rcla.jc a

veš kerá prohláš errí , která r-rvedl v souvislosti s totlto dotací , jsou pravdivá.

Pří jernce je povinen bez zbyteč né ho procllení  pí selrrně irrlbrrnovat poskytovate]e o.iaké koiiv

znrěně v ť rdají clr, uvedenýclr ve snrlottvě olrledně.jelro osoby. it o vš ech okolrrostech" ktcré  nrají

nebo by rr'rohly rr'rí t vliv r.ra plněrtí 'jclro povinrrostí  podle tóto st't llouvv.

Pokrrd tato strrlottva č i zvláš tní  obccrrě z'ávttztlý předpis trestatror,í j inak. ří dí  se vzLahy cllc té to

stnlouvy pří sluš rrýrrri ustanoverrí r'rri zákorra č ' 25012000 Sb.' o rozpoč tovýclr pravicllecl.r

ť tzerrlní clr rozpoč tů . ve znění  pozdějš í clr přcdpisů , ustanovetrí nri s l59 a rrásl. zákona

ě. 50012004 Sb., správrrí  řirct. ve znění  pozdějš í olr předpisů  a dále přitrrč r'cnč  ttstanovení nri

zákona č . 89l,2012 Sb., obč ar'rský ziikorrí k. ve ztrětlí  pozdějŠ í ch přcclpisť r.

Pří jenrce byl irrforrr.rován o skuteč rlosti. Že poskytovatel rrrů Žc zveřc'ir'rit jcho jrrré rro (obclrodrrí

.jrné rro) a adresu, clotač ní  t itul a výš i poskytnuté  dotace v souladu sc zákonem č ' 106/1999 Sb',

o sr,obocllré rrl př.í stupr.r k irrlbrrrrací ll1, \ ,e zrlěrrí  pozdě.iš í ch přcclpisů , a zákoncm č ' 1 l 0/201 9 Sb..

o zpracovátrrí  osobr'rí clr ť rclajť r, r,e znění  pozclějš í clr přeclpisů , a xaŘÍ znNÍ M EVROPSI(É FIO
PARLAMENTU A RADY (EU) 20161679 ze dtre 27' dtrbrta 2016 o ochratlě fyzických osob

v sottvislosti se zpracování nr osobrrí clr ú dajů  a o r,olné trl polry'btr tč clrto ú da.1ť r it cl zruš ctrí

snrěrnice 95l46lE'S.

Pří jerr.rce byl irrfbrrrrovátr o skuteč rrosti. Že posltytovatel rrril povč řellce pro oclrratlu osobrrí clr

ú dajů  (Ing. I (věta Balgová. e-rrrail:  poveretrec@clrcb'cz, tel.354 440 111).

5. Pří jerlce dotace bere na věc]onrí . Že poskytol,atel cJotace. zveř.ejrlí  snlottvtt o poskyttltttí  clotace

i jc..ií  pří pac.lné  clodatky na své  ť rředrlí  desce zpť tsobern ttrrroŽritt jí cí lrl c-lárlkovÝ pří s1Lrp.

Veřejtroprávní  smlouva o poskytntttí  clotace nebo nitvratrré  llrrarrč rrí  výponloci clo výš e 50 000

Kč  se nezveř.ejriirje. Veř.ejrroprávní  srnlouva vč etně dodatkť r bLrclc r.rvcř'ejněna nejnré rlě po dobtr

3 let ode clne ieií ho zveřeir'rěrrí .
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6. Pří jemce není  oprávněrr započ í st svoji pohlec| áv]< rr za poskytovateletll, a to ani č irst svépoliledávky' vč etně polrleclávek zí skarrýcli postoupení m. proti jaké koliv polrledť rr,ce
poskytovatele za pt* í jenrcenr, a není  oprávnětr postotrpit jakákoliv práva a por,introsI i zIé to
smlouvy a/ rrebo v sottvislosti s tou1o stnlouvolt, ani k nirn zří ciit srnlr-rvní  zástavtrí  právo rra třetí
osobu.

7, V pr'í padě donrč ování  clokurnentů  se za r'áclrrě clorttč etlé  povaŽují  té Ž clokurrrenty clorr.rč ené
prostřednictví nr datové  schrárrky. DorLrč uje-li se zpť rsobenr poclle zákor-ra č . 300/2008 Sb',
v platrré nr znětrí ' ustanovení  j irrýclr pt.ávrrí ch př.eclpisť r r-rpravr.rjí oí  způ sob clor.ttČ errí  sc rrepouŽijí .
Dokttment, který byl dodárr clo clatové  sclrriirrky, je doruč er.r okarrrŽikctrr. kdy sc clo dator.é
sclrrárrky přihlásí  osoba' která rrrir s olrlcclctl na rozsalr své lro oprávrrělrí  pří strrp lt dodatré rrrr-t
dokttmentlr. Nepr'ilrlásí -li se tato osoba clo clatové  sclrránky ve llrť rtě 10 clnť r ode c1ne, kcly byl
dokunrent clodárr do datové  sclrrátlky, povaŽuje se tetrto clokr-rrrrent za dorrtč etlý posleclrlí I rr clnctrr
té to lhť rty. Takové to doruč ení  clokunrenllr rná stejné  právtrí  ť rč inky jako clorrrč ení  clo vlastní ch
rukou.

8. Poskytovatel prolrlaš r-rj e, ž e pož aclr-tje uzavř.ení  srrrlottvy pí senrnolt lbrrrrou a Že j í  rreclrce být
vázán, nebrrcle-li pí senrná forma snrlttvní mi stralranri cloclrŽerra. 

.I -oIé Ž 
platí  o veŠ kerýclr

př.í padrrýclr dodatcí ch k té to smlottvě č i znrěnárlr té to snrlouvv.

9' Tato st] tlottva rrabývá platnosti poclpisenr snrlur,trí ch stran a .ie vylrotovetta vcČ tyř.eclr
stejnopisech, z nichž jeden obdrŽí  pří jenrce a tř.i poskytovatel.
Snrlouva, vzliledem k výš i hoclrroly je.ií ho přednrěttr (50 t is. I (č  a ví ce bez DPFI ), spac1á c1o
reŽinru zákona č . 34Ol2O15 Sb., o. zvláš trrí cir poclrrrí nk1roh ť rč irrnosti něktcrýclr snrluv,
ttveře.iriovárrí  těclrto stnluv zt o registru stnluv, nabývir ť rč irrrrosti ne;clří ve cltretn rrvci.ejrrěrrí
prostřednictvirn registru snrlttv poclle uvecJené lro zitkona' Poskytovat eI  sc zavaztrje realizovat
zveř.ejněrrí  té to snllor:vy v př.eclrnětr-ré r-rr registrlt v sottlacht s ttvecleným zákonem'

10.Město Cheb osvědč uje ve smysllt ustiurovení  $ 41 oc1st' l zákorra č . 128l200OSb., o obcí clr, r,e
znění  pozdějš í clr pr'edpisť t, Že tzavt'etlí  té to snllor-rvy bylo schr,álcno Zastr'rpitelstvet-n tněsta
Chebu rra jeho zasedání  konané m cjrre 20. | .2022 tak' jak to vyŽaclLrje ltstalrovení  $ 85 pí snl. c)
/  ttstanovení  s 1 02 odst. 3 zákona č . I28I20OO Sb., o obcí clr, ve znění  pozclějŠ í clr pr'edpisť r.

l. Př'í jernce iposkytovatel prolrlaš trjí  a stvr.zttjí  svýnli poclpisy, ž etatostrrlouvaje projevetrr jejich
svoboc.| né  a otrryltt prosté  vť lle.

datum: r. m. LÍ ii?
clntr"rm: /

'4 4 .,' ?,,7.) ZL/ --

poskyrovatel
př.í jenrce:

rrrěsro Clreb Vlaclinrí r Hárra
zastottpcné  š Í a

Mgr. Antorrí nettr .Ialbvcqnr


