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Piedmět smlowa

Účetem této snlouw je zajištěoítealizace projektu ,Jdvetmí th,r,, 2iJ16" (dáIe jen ,,ptojekt").
26.11.2016 od 10-18 hodin
datum konání projektul
místo konáníl
Dobfichovicc, křiiovnické námésti 1 tcsidence Rvdiského řádu
Kiižor.nflrú s čcn-enou hr-ézdou a jeho okolí,
2, Posktovatelem ptclstředků na podporu fealizace projcktu je město Dobřicho!,ice,

II. Píáva a poviinosti smlurrtúch starr

1. Smlur-ní suanr sc do]rodlv, že sc budou spolupodílet na rcalizaci projcktu uledeného r- čl, 1 této
smlouv1, te\ že:
panr Kn.n.lr 1'jn\or; buJ< p,ol:iJčr nto r'inno.;
organizacc a piíprava projektu zajištění náplré a obsazenosti stánků s témarikou piewlžně rrlnoční
spoluprácc s pracovnik,v tcchnickích s]úeb města o} edné plán}u umístění jcdnodi\"í,ch stánld
-

zajištčnía spolupráce na disttibuci ptopagačních matcfiálů
oqanizace r.lastoiho progamu pto]ektu
z3lrirInr pořadl.l bch<m

l.niru pr.lckn

\{ésto bude ptor-ádět trto čirnosti:
bezpJatné pos\mutí prostoru pro konání projeknl
zajištčnístevb,l, a následné demonuižc sánltů ptacovnfl<y reclníck'ch sldcb Níěsta
zajištěoí osvědcní a pár-odu ei.enetgie c1o q.btaní,ch strinků podle možnostíměsta
Enančnípříspěrek 30,000,, bude rlplacen r- hoto\-osti na pokládně \- podatelrrě N{ěU Dobňchovice,

/
Smluvní stranl sc že\,žujífiéSt Pl'lou odpor-ědnost za tealizacr činnosd. které mají r,r,konáýat dlc této
snllur r rr}, abr bvlsp]rrěn účelsmlouw.
sírluvní_§tíanv jsou por.imv zdržet se jakékclJiv čirmostj, jež by mohla znemožlit oebo žtiiit
dosaženíúčclutétrl sm]ourr,.
Smluini straní jsou povimv vzájcmně se infomovat o Skutečnosiech rozhodnj-ch pto phěni této
5,

Smluvní stany jsou povinny jedílat pii reátizaci pmjektu etic§, korektné, traispatentně
s dobd.rni mraw,

a

v souladu

III. ostatíli ustanovení
1.

2.
3.

4,
5,

Jakékolir zménv této sniouvv lzc prcrádět pouze na žátJrdě dohod.\. snr]u\.ních strafl formou
pGemních dodad<u podepsaných clprálrrér, rimr zástupci smluvních stran.
Tato smloula nabi-r-á platnosti a účil,nosridlern podpisu snrluvních stían,
Vztáh], sm]ul.íLich sttan blížencr,píaíenése iíd:, záknem č- 89 /2012 Sb,, občanskÝrn zákoníkem a
dalšími obecně závaznÝmi ptár-ními piedpis1. Českó republrkv.
Tato smlouu je 5 hotor-ena ve třech l,v-hotoveních, z oichž }fčsto obdržídr.č whotor.eru,
Smloura bl,la sclrválenz usneserím Rady města Dobňchor,-ice dne 22.11,201ó

Dobirchoice 24.17.2016

ng,
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Pánková

