MĚSTO KUNOVICE
nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice

SMLOUVA O PŘÍSPĚVKU
kterou uzavírají
1. MĚSTO KUNOVICE
Nám. Svobody 361, PSČ 686 04, Kunovice
IČ 00567892, zastoupené Mgr. Ivanou Majíčkovou, MBA, starostkou města
(dále jen “poskytovatel“)
a
2. Snails Kunovice z.s.
Panská 25, 686 04 Kunovice
IČ 26649675, zastoupenýPavlem Křivákem, předsedou spolku
(dále jen “příjemce“)
I.
1. Poskytovatel poskytuje příjemci příspěvek ve výši 75.479,- Kč, tj. slovy
sedmdesátpěttisícčtyřistasedmdesátdevět korun českých.
2. Poskytovatel předá příjemci příspěvek nejpozději do pěti pracovních dnů po podpisu smlouvy
převodem na účet příjemce příspěvku č. 1546731379/0800, VS 00567892 nebo v hotovosti.
II.
1. Příspěvek je určen na úhradu zvýšených nákladů spojených s provedením archeologického průzkumu
sportovního areálu Snails Kunovice.
2. Příjemce se zavazuje, že příspěvek použije výlučně k účelům uvedeným v žádosti o příspěvek
a že poskytovateli předloží vyúčtování celé hodnoty příspěvku nejpozději do 10. 12. 2017.
U plateb hrazených převodním příkazem se jedná o kopie výpisů z účtu, u plateb v hotovosti o kopii
listu z pokladní knihy, případně čestné prohlášení odpovědné osoby.
3. Nebude-li příspěvek k určenému účelu možné použít, zavazuje se příjemce jej vrátit bez
zbytečného odkladu na účet města Kunovice číslo 12626721/0100, variabilní symbol 00567892.
4. V případě, že příjemce nepředloží městu vyúčtování celé výše příspěvku ve lhůtě do 10.12. 2017 nebo použije
finanční prostředky k jinému účelu, než jaký byl smluvními stranami sjednán, je povinen převést finanční
prostředky v plné výši příspěvku zpět ve prospěch účtu poskytovatele příspěvku a to nejpozději do 20.12.2017
5. Poskytovatel v souladu s ustanovením § 9 odst. 2) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů v platném znění, je oprávněn provést kontrolu u příjemce veřejné
finanční podpory, kterou mu poskytuje.
III.
1. Smluvní strany prohlašují, že text smlouvy je projevem jejich svobodné a vážné vůle, není činěn v tísni ani za
nápadně nevýhodných podmínek
2. Vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku v platném znění.
3. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
Tato smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva města Kunovice č. 244/XIV./2017 ze dne 23.2. 2017.
Kunovice dne 5.6. 2017

Za poskytovatele:
Mgr. Ivana Majíčková, MBA

Za příjemce:
Pavel Křivák

