SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU
Uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012, Občanského zákoníku mezi těmito účastníky:

Jméno a příjmení / Název firmy: ....................................................
Adresa trvalého bydliště / Sídlo: ....................................................
Datum narození / IČO: ...................................................................
DIČ:
...............................................................................
Registrovaný ..................................................................................
Zastoupená: ............................................................................ ......
Kontakt: .........................................................................................
na straně jedné jako "příjemce"
a

Velvet Smile, o.p.s.
Sídlo: Útulná 1521/9, 100 00 Praha
IČO: 026 13 522
Korespondenční adresa: Veselka 8, 664 41 Troubsko
Registrovaná u Městského soudu v Praze v oddílu O, vložce číslo 1358
Bankovní spojení: 264 777 366/0300, Československá obchodní banka, a.s., Poštovní spořitelna
Zastoupená MgA. Věrou Kadlecovou, ředitelkou
email: smile@velvetsmile.com
na straně druhé jako "poskytovatel"

uzavřeli tuto smlouvu o poskytnutí příspěvku:
čl. I.
1.

Poskytovatel poskytuje příjemci příspěvek ve formě finanční hotovosti ve výši …………… Kč.
(slovy …………………………………….....…. korun českých).

2.

Příspěvek je poskytnutý na základě kladného vyhodnocení Žádosti o poskytnutí příspěvku, který
příjemce předložil se všemi náležitostmi správní radě poskytovatele.

3.

Příjemce tento příspěvek přijímá.

čl. II.
1. Příspěvek bude použit účelově, a to dle Žádosti o poskytnutí příspěvku takto:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….....................................................................................................
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čl. III.
1. Příspěvek bude poukázán na účet příjemce nejpozději do 30 dnů od podepsání smlouvy.
2. Pokud nebude příspěvek ve stanovené lhůtě poukázán, je oprávněn příjemce od této smlouvy
odstoupit.

čl. IV
1. Příjemce se zavazuje, že příspěvek bude použit dle uvedeného účelu, který jím byl přesně vymezen
v Žádosti o poskytnutí příspěvku. Tato je v kopii nedílnou součástí této smlouvy.
2. V případě, že příjemce použije příspěvek v rozporu s touto smlouvou, je poskytovatel oprávněn
požadovat vrácení příspěvku. Poskytovatel je oprávněn požadovat vrácení příspěvku rovněž v případě,
když příjemce nezašle poskytovateli řádně a včas závěrečnou zprávu spolu s konečným vyúčtováním
příspěvku, a to nejpozději do 14 dní od data dosažení účelu, pro který byl příspěvek poskytnut.
3. Poskytoval si vyhrazuje právo na kontrolu využití příspěvku. Kontrola je založena na doložení
dokumentace, že příspěvek byl využit dle smlouvy a bylo s ním nakládáno dle jeho účelu uvedeného
v Žádosti o poskytnutí příspěvku.
4. Dokumentace je poskytovateli doručena elektronicky či běžnou poštou - kontakt viz výše.
5. První doložení využití příspěvku musí být poskytovateli doručeno nejpozději do 30 dnů ode dne využití
příspěvku. Následné nakládání s příspěvkem je dokumentováno průběžně a nejpozději do 12 měsíců
ode dne využití příspěvku doručeno poskytovateli.
6. Poskytovatel může vykonat i kontrolu osobně.

čl. V
1.

Příjemce příspěvku si je vědom skutečnosti, že jednotlivé příspěvky poskytovatele a s nimi související
informace jsou v souladu s Podmínkami poskytování příspěvku Velvet Smile, o.p.s. uveřejněnými
na webových stránkách poskytovatele pod odkazem "Kde pomáháme". Příjemce výslovně prohlašuje,
že se s Podmínkami před podpisem smlouvy řádně seznámil.

2.

Poskytovatel příspěvku se zavazuje, že nebudou zveřejněny takové informace, které by porušily zákon
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a s nimiž by příjemce příspěvku nesouhlasil.

čl. VI.
Všechny další vztahy vzniklé z této smlouvy mezi poskytovatelem a příjemcem příspěvku se řídí
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a předpisy souvisejícími.
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čl. VII.
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá smluvní strana
obdrží po jednom exempláři.
2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena z jejich svobodné vůle,
a že žádný z nich ji neuzavíral v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Případné změny ve znění této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou
ve formě dodatku a po oboustranném souhlasu.

V ....................... dne .......................

………………………………………………
poskytovatel

……………………………………………..
příjemce
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