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VEREJNOPRA\
1\I SMLOUVA

()poskvtnutígra
ntu

pro oblast volného času dětí a mládeže na rok 201‘)

1111 po/emku \e \ lusmíelví llluv 1111111 mesta 1’1‘;111_\. \ e sveí'ene správě nemovitostí obee

1.

Městská část Praha — Lochkov

se sídlem /u ()v einem 1. 15—11111 P11111115 111111111“

mstoupená starostou lng. Jiřím Rendlem

bunkov 111 spojení: 2111111608309 (1801)

1C:00241458

Í)11/u _ [1'11 PI).S’/\'_1‘I()\‘(lf1’/

2.

Tělovýchovná jednota Sokol Lochkov

se sídlem K 1.11111“ ske 188. 15411111’1‘1111115 _ 1 111111111\

Aísloupenu předsedou oddílu 11111111.;1‘111 \11\ 111111111

1111111111\111 spojem; 1265653401181111

[1'11 4 7111054}

”111 '1 ;; Příjemce

l. PředmC—Igrnntu

*;\—ík- :'Q'lÍg _ ev.—_ -. “ _ . “ _Í'_.. '; „. _ ' _

\.1/.11r\1111.1‘
\ 1\1.,.

 

„me...xe lb*\.\;-Í "..-Le. .t‘1'

projekt

„Podpora sportu dětí v “( Praha — Lochkov — pořád-dní letního slulstřulení pro r1111}

přípravek. 7.111111 u dorostu".

(,11‘11111711‘ posl\_\1o\;m b podpoře eínííosíí Pí'ííemee \ oblastí volnoeusovveb intuit ::N def.

a mládež í'egíslí'oumveh \ oddíleeb 1.1 Sokol l.oebl\'o\. .le poskvíoum \1111’1111111‘: 1111

neinvestiční \ _\ 11:1711‘ související s reulí/ueí projektu na /1'111'111111‘ žádostí podune pí'íjemeem,

(111111111111115111111M'1
11111111111111111'1 1. 1. 21110111131. 13. 3111‘)

ll. \'vše grantu a zpusob jeho poskytnutí

1. (1111111111111c1111>k}111
111\ eelkove \_\'ší 2(11)()()_- Ke. 1'111111‘1'1511111 mbrnuíe

:
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castku 1 _ . eellxem l\e

4. , _ dCIl

‘77 77 77 7 77 7 7 7 1\17‘711111‘7 7 _ 7 7 7

77 7161111 51115111111111 17111111 11111'1111‘2111111'1'1‘171 111'11Zs1c17 7 52 271711111717).-

(11'11111 bude 1’11\1\7\ 111\ 1111-11111 1111511111111111‘1111111‘1'1/
11x1‘ 1111 11111 Příjemee.

1’11111111 b_\l) Píííemeí poslevmul) domem prosíí'edlx) nu pí'edmeí projektu před

'
)
)

l
)

U/mí'euím leto ———=í:ou\_\. bude 11‘7111'11 \_\111;11‘1‘1111 v_vše do odsoulílusene edslk)

Amoeteuu.



Ill. Podmínk) grantu

1. (irunt je urCen na podporu jednom/ove ;tkce letního \'oux'tředení mlaidežnických

týmu \ celko\eín poetu 53 deti.

_. Příjemce je povinen vest evidenci detí. meustnených na jednotu/ove akci pro deti.

'lento přehled předloží při onen—\mu gruntu.

IV. \'vúčtmziní grantu

1. Příjemce je povinen předložit v_vírCtovtnn nejpo/deji do 18. 13. 3111‘)

_. Přilohou \ýuetovdnije přehled rculí/ovune ;íkee d evidence Ale-.txtnených detí.

'
)
)

Poskýtnute peněžní prostředký. ktere nehudou \ýueíovuný \ souladu > podmínkdmí

teto smlouv). je Příjemce povinen \mm nejpo/deji do 15. tinoru 311311 nu ueet

Poskýtov ;ttele uvedený v záhlaví teto .xmlouv v

—1. \"pi‘ipadé. že Příjemce nevrátí íievýt'tCto\_tne penekni prostředký dle předcho/ího

odstavce bude takoveto mdrýení petic/ních proxtředku postí/ovdim jako porušení

rozpoCtove kai/„ne dle „5 33 Nikonu &. 351' IWH Sh. o ro/poCtových prznídlech

územních ro/poctu

V. Kontrolu

l. Použiti gruntu podlehd \'Cl'C_llltítpt';í\ll1 kontrol; nudu: \i‘ \—-:Í“_.Í:—* ;rxrtierr.

tj. > veřejnými prostředký.

 _. Příjemce xe anu/uje. ke \ýtvoří Pmkýtovtnel; peer.“zxk; k provede-f.. íeí _

\ „\oulttdu xe Alkonem c. 3311311111 Sb.. o lllhíllClll kontrole \e \efe _

a o /mene nekterých Aikonu l/a'tkon o linuncm kontrole). \e mezi; _

předpisu. u Ptl>l\_\lllc k tomuto účelu veškerou potřehnou dokume-inde; nee-211:

trectníclr linuncmch u statistických výku/u. hlášení u /pr;t\. ev idencí. ti to kdý koliv po

dobu tr\;tni projektu na který je grunt poskýtnut. u datle po dohu peti let od koncene

reuli/uce projektu. po kterou je příjemce pm inen dle „* 31 odst. 3 pism. ht u cl Arkona

C, 563 11191 Sh.. o Účetnictví. \e /neni po/dejšich předpisu. LlClltt\Lt\Ltl uCetíii dokludý

;1 /;t/n;im_\.

VI. Sankce

Příjemce here nu \cdoníí. že použiti prostředku / ro/poCtu Poskýtouttele \ ro/poru > touto

„\ll'llttLHULl neho jejich udržení je porušením ro/poCtove kai/ne dle _š' 33 /ukoíiu

c. 351) 311111) Sh., o ro/poc'tových pravidlech u/emních rozpočtu. ve mení po/dejšíeh předpixu

LI hude sunkcionm uno odvodem m porušení ro/poCtov e kai/ne \ souladu >“ tímto Aikoneni.

 



\ \\. 'Lž“ (An—ční- \umnm‘eni

\. \a p\\.\í\_\í'í\U\í gramu nvm mmm narok.

2. Smlmní mun} sxfim pndpíxcm sur/ní: \mlom} Lí/;í\í*ui_\ m1 AíHLídč .xmhodnó

aniline \íížc. nikuli\ \ '„xííí LI níknííx 1.x;mdnC na _\'íí—'—íí;íi\clí podmínek ani pod

nátlakcm.

3. 11110 xml—\mu vyhotmcníí w 2 sícíííwpíxucíí. / nichž každý mší platnost originálu.

.lcdcn slcjnupis obdrží Pí'íícmcc a drum}. \iqmmix obdrží í)0>í\_\10\ulcí.

4. 11110 smlouva nahý \'zí platností a UCiIHh wt} Jim-m podpisu obi-mu smluvními slranami.

\' I’m/c Lochkmc dne 18.6. 201‘)

PodpíS) L'íčusmíku:

  
l’osk} [m ate] Příjemce
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