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Vefejnopravni smlouva €. 01/K/2023 o poskytnuti dotace dle zakona €. 250/2000 Sb.,
o rozpoétovych pravidlech izemnich rozpoctu, ve znéni pozdéjsich predpist

Na zdkladé usneseni zastupitelstva mésta Tele UZ 21-7/3/2022 ze dne 12. 12. 2022 a zédosti o poskytnuti
dotace uzaviraji nite uvedené smiuvni strany podle ustanoveni § 10a odst. 5 zakona ¢. 250/2000 Sb.,
o rozpoctovych pravidlech zemnich rozpocti, ve znéni pozdéjsich predpist, tuto vefejnopravni smlouvu:

¢.1
Smluvni strany

Mésto Telé

ICO: 00286745

se sidlem: nédmésti Zacharia$e z Hradce 10, 588 56 Tel¢

bankovni spojeni:

zastoupené starostou mésta Mgr. Viadimirem Brtnikem

jako ,poskytovatel"

a

Cesko-francouzska akademie Teli, o.p.s.
ICO: 26911612

se sidlem: namésti Zachariase z Hradce 10, 588 56 Tel¢

bankovni spojeni:

zastoupend

jako ,,pfijemce"

€l.2

Predmét smlouvy

1. Poskytovatel dotace se za podminek stanovenych touto smlouvou zavazuje poskytnout pfijemci dotaci
v celkové vy3i 150 000 K& (slovy Sto padesat tisic korun ¢eskych) za ucelem podpory projektu / akce Music

Academy Tel¢ ve dnech 8. - 18. 7. 2023 na zajiSténi Casti nakladl na ubytovani a stravovani lektorl
a student, technické zajisténi akce, prondjem sald.

2. 0 poskytnuti a vy3i dotace rozhodlo zastupitelstvo mésta TelCe na svém 3. zasedani dne 12. 12. 2022
usnesenim UZ 21-7/3/2022.



V Tel€i dne V Teléi dne

€.3
Podminky pouziti dotace

1. PFijemce je povinen dotaci pouzit vyhradné k thradé nakladd projektu vymezeného v Cl. 2 smlouvy.
Dotace musi byt pouZita v dobé realizace projektu vymezené v Cl. 2 smlouvy. V tomto &asovém obdobi
musi byt vedkeré Géetni doklady souvisejici s projektem vystaveny, pfijemcem uhrazeny a zaneseny do

ucetnictvi pfijemce.
3 Pfijemce je povinen do 31. 1. nasledujiciho roku dorucit poskytovateli kopie prvotnich dokladu a dokladd

o uhradé souvisejicich s projektem (ve struktufe Cislo dokladu, datum vyhotoveni prvotniho dokladu,
pfedmét plnéni, cena a datum uhrady) a sou¢asné i strucnou zavéreénou zpravu o prabéhu akce.
Dotace muie (init nejvy$e 100% nakladd projektu. Pokud pfijemce celou dotaci nevyuiije na ucel nebo ve
lhGté stanovené v Cl. 2 smlouvy a porusi tak podminky dle Cl. 3 odst. 2 nebo 3 smlouvy, je povinen
nevyuzitou cast penéznich prostiedkd odvést zpét na cet poskytovatele uvedeny v Cl. 1 této smlouvy, a
to ve |hité uréené poskytovatelem dotace. Nesplnéni této povinnosti se povaiuje za zadrzeni penéZnich
prostiedku ve smyslu § 22 odst. 3 zdkona ¢. 250/2000 Sb.

PFi nesplnéni povinnosti dle Cl. 3 odst. 4 smlouvy je pfijemce povinen vrétit celou poskytnutou dotaci na
uget poskytovatele uvedeny v Cl. 1 této smlouvy, a to ve IhGté uréené poskytovatelem dotace. NespInéni
této povinnosti se povaZuje za zadrZeni penéZnich prostiedki ve smyslu § 22 odst. 3 zdkona ¢. 250/2000
Sb.

2.

4.

5.

¢l.a
Zavérecna ustanoveni

Pokud dojde v dobé realizace projektu dle Cl. 2 smlouvy ke zrudeni pFijemce dotace s likvidaci &i jeho
pfeméné, je pfijemce povinen tuto skutecnost neprodlené sdélit poskytovateli, a to nejpozdéji do tfi dnii
od data zéniku ¢i pfemény. Poskytovatel si vtakovém pfipadé vyhrazuje pravo vypovédét smiouvu.

Vypovédni doba je jeden mésic a pocina bézet prvnim dnem nasledujicim po doruéeni vypovédi.
Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva bude zverejnéna v registru smiuv s vyjimkou osobnich

Udaju v souladu s ustanovenim zdk. ¢. 101/2000 Sb. o ochrané osobnich udajd v platném znéni, jsou-li
naplnény podminky zak. ¢. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném znéni.

Smiouva je sepsana ve 2 vyhotovenich, z nich obdrZi kazda ze smluvnich stran 1x a nabyvad ucinnosti
a platnosti okamZikem stvrzeni zastupci smluvnich stran.

Obecné znéni této Smlouvy bylo schvaleno na 8. zasedani zastupitelstva mésta Telce dne 16. 12. 2019

usnesenim UZ 83-6/8/2019.
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