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Uzalirajituto

Smlouvu o poskytnutí dotac€
I.

Předmět smlouw
]. Příjeňce konstatuje, žeje organizátorem akce Královský průr,od 2017. ktelá se koná 3, a 4.
čeir"na 201 7 (dále jen .-akce"),
f, Přednlětem |éto sn1lou\ ) je posk}lnuii dotace Posl),!o\ atelem Piíjemci a Stanu\ ť1)1
podlninek jejiho !yužití.
3. Dotace dle této sm}ouly je posk}tována za iičelem ořganizace Královského pruvodu,
stanoyeného účelubude dosazeno neipozději 6, června 2017.

]I.
Dotace
posk}.ine Příjemci jednoriovou dotaci ve

výši 150.000.-Kč (dále jen .,dotace"),
2. Dotace bLrde Posk}to\,atelem posk_n-tnuta pŤevodem na účetPiijemce rLvedený v záh]aÝí této
snrloLrvy rrejpozději do deseti dnú ode dne podpisu této smlou\y posiedni ze smir.lvních
stian. Pokud brrde částka zúčtována transferem. položka pro obce je 5329: záznanoyá
jednotkaje 024 (platí pro obce mimo okrcs Praha západ).
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Jo q0 dttu ode dne
rlro naplněni Llčťltrdolace dlel, l, oJsl,] iélo 5mloL\\

1-

norinen
|],jelcc
|ťITnlnt) urcel]ťho

2.
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odstoupení od smlouly
1,

a

její změna

Posk}lovatelje oprávnčn od této snllouvy odstoupitI
a} \ přiDddé_pod5Iauléhn porušefu .nloury iřr.jemcem:
b) pokud Piiiemce pou,,;ť d.,lJci r rozporu s účelemu\edenim \ čl.L Udsl,
J tiIc
smlouw;
.'..|:,Tj_1,:.:j^"j::,ktele_Prljemce.u\ed] r, žádosti poskltnutí
o
dotace anebo údaje
u\šuťne\ lclo \mlotl\ě Llkážllu jcko ncprardjre
nebo neuplnc.
pokud l1to údaje
noh11 m,t r lil na pu§k\ lnulí dola;e ťi na iozllndnL,riolqjli'.ýj, '. *
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odstoupení od sm]ouvy je účinnédnem, kdy bylo pisemné Sdělené o odstoupení doručeno
tlruhé sn]iulní Straně,
Sn u\lú stťan} se mřou dohodnout na jakékoliv změně réto smlouvy. a to kd,vkoliv
\ pruběhu jeji platnosti,
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1.

V případě porušenírozpočtovékiině Ze

stran,v

Piíjemce bude Poskl,tovatel posfupovat

v souladu s §22 zrkona č, 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů(dále
jen.,zrikon') aje oprávněn uložit Piíjemci odvod za porušení rozpočtové kazně.
Porušeni po§innosti Piijemce uvedené \,č. III. odst. 6. a']. a porušení povinností
administrativního nebo lormálního charakteru (napi. odevzdání dokladů a vlučtovrálí se
zpožděním ]1e de]šímnež 5 pracovních dnťr, zřejmé chyby vpsaní a počtech atd,) je
považo\,áno za lnéně závažné poťušeni rozpočto\ékázně ve sm.vslu §loa odst, 6 ziikona:
! a-]a]l!: larr_ricni 1Ěchl.r po\ ilxlostj Lr]t]žr Pcsk]l,r\ arel Pilienci odvod z ponršení
fuzpočro\e kár.né \e \_ ši 1rD Z posk}uuie doi3ce,

vn-

závěrečná u§taBovení
Tato sn ouva nab:fiá plalílosti účinnostidnem podpisu posledni ze srnlu\ltích stran.
rztahy touto §mlouvou neupravené se řídí pňslušnými ustanoveními zákona č.
500/2004Sb., spnívni řád.
Tato smlouva můžeb]ýt měněna pouze písemnými dodatky; dodatek se neuzavírá v případě
zínříryná!zý,g PŤíjemce, slatutírního ásfupce, sídla či bankovníro účhrkteréhokoliv ze
smlu\tích stan - v takovém případě po§lačí písefiné oz ímenío aněně, v případě zaěny
bankowího účfumuď b]ýt písernné oztr|íínenídoloženo kopií smlouvy o zřízení účtu.
4, Tato smlouva je lyhotovena vc řech stejnopisech, dva z dch obdržíPos§rtovatel a jeden
stejnopis obdrž plíjemce.
5. Příjemce bere na vědomí, že Po§l§,tovatel pťo realizaci sv,ých beáotovost{ch plateb můž
používat tran§paíentní příjmový a výdajový bankovní úěei a vtéto souvislosti Příjemce
uděluje souhlas se zvďejněním elekhonického obrazu této srr ourT na webol"ých stťánkách
Poslq,tovatele včetně podpisů ke smlouvě připojených.
6. Svazek obcí - Region Dolrlí Beroun*a ve smyslu §41 odst.l zákona č.128/2000Sb,, o obcích,
ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že poskltnutí dotace bylo schváeno na l. zasedin{
svazku obcí Region Dohí Berounka na jejím zasedémi 1. 2016 dne 18,2.2016, u§nesení
č.-4l1Dol6 tak,:ak" jak to vyžaduje §102 odst.3 zákona č. l28l2000Sb., o obcích, ve znění
pozdějšíchpředpisů, čínžje §phěna podmínka platnosti tohoto prá\Ťriho jednání.
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Kabát, předseda svazku

