sledov6nf
odpovidat za hospoddrn6 vyuZit(dotace a jeji i6dn6 a odd6len6
v jednoduch6m ii podvojn6m 0detnictvi'
prosince 2OL7 '
3. Zajistit vyuiiti dotace a nejpozdEji do 15'
Vyildtov6ni dotace, kte16 bude
4. Finandni dotace podleh5 finanEnimu vypoi6ddni.
piedlozeno nejpozdEji do 15'
obsahovat z6v6rednou zprdvu o 0Eelnosti dotace, bude
prosince 2Ot7 vE. kopii riietnfch dokladri'
uveden'ich v t6to smlouvE je spolek povinen
5. V piipad6 zmEny adresy nebo d(sla uEtu
ihned tuto zm6nu nahl6sit obci.
piedpisi souvisejicich za
spolek zodpovidii v pln6m rozsahu dle platntch z6kon0 a
pravost. Ddle je povinen prov6st
archivaci originiil0 0ietnich doklad0, jejich obsah a
norem'
ve5ker6 dafiov6 odvody vypltvajici z pi(slu5n'ich zSkonn'ich
a m6 dojft k jeho piemEnE podle
7. V piipadE, Ze je piilemce' pi6vnickou osobou
m5 povinnost tuto
piislu5n6ho z6kona a prij"t.. m5 b'it zanikajici pr6vnickou osobou,
poskytovateli se Zddosti o udEleni
skute6nost ozn5mit s dostatedn'im piedstihem
vztahu na pr6vniho
souhlasu s piechodem pr6v a povinnosti z tohoto smluvniho
skutednost musi b'it projedndna v
nSstupce. Piitom musi respektovat, ie ka2d6 takovd
piipadE kladn6ho
tom o196nu poskytovateie, ktert schvdlil poskytnuti dotace' V
vyjiidieni poskytovatel uzavie dodatek ke smlouv6'

2.

el6nek tv.
Povinnosti obce
podpisu smlouvy'
1. Poskytnout spolku dotaci do 30 dn0 od

eliinek v.
ZdvEreini ustanoveni
stran'
1. Tato smlouva se uzavird na rok ZotT a nabtvd 0Einnosti dnem podpisu smluvnich
shod6
ve
dodatku
2. Zm6ny a doplilky t6to smlouvy lze provdd6t pouze pisemnE formou
smluvnich stran.
avsak vldy za
3. V piipad6 nedodrieni smlouvy mriZe kter6koli strana od smlouvy odstoupit,
na ri6et obce nejpozdEji do 15'
splnEni podminky, ze bude poskytnut6 dotace vrdcena
prosince 2OL7.
kaidd strana obdrii po jednom v'itisku'
4. Smlouva se rryhotovuje ve dvou v,itisclch, z nichZ
ze dne 13.03.2017.
5. Tato smlouva byla schvilena usnesenim uo9-23
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starosta obce

MichalSarfdi
piedseda spolku
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