Nadace sportující mládeže – grant Talent Plzeň
Smlouva o nadačním příspěvku č. 30220138
Poskytovatel: Nadace sportující mládeže (NSM)
Adresa: Plzeň, Štruncovy sady 3, PSČ 301 00, korespondenční adresa: Podmostní 4, 301 00 Plzeň
IČ: 453 35 966
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 135515175/0300
Zastoupená: panem Mgr. Františkem Berkou, předsedou správní rady Nadace sportující mládeže
uzavírá smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku z prostředků NSM ve výši

3000,- Kč

pro příjemce:
Jméno: Jan Davis
Datum narození: 18. 6. 2010
Bytem: Nadační ul. 77, 320 00 Plzeň
Členu: Sportovní klub Plzeň
Příspěvek je určen na: sportovní vybavení
Příjemce souhlasí s následujícími podmínkami:
1. Příspěvek bude použit pouze na uvedený účel a je určen ke krytí nákladů vzniklých příjemci v roce 2020.
2. Vyúčtování příspěvku proběhne v souladu s Grantovými pravidly grantu Talent Plzeň a bude předloženo na
předepsaném formuláři nejpozději do 30. 11. příslušného roku. Pokud vyúčtování neproběhne do tohoto
termínu, ztrácí příjemce nárok na proplacení nadačního příspěvku.
3. Finanční částka bude poukázána bezhotovostně na bankovní účet příjemce nadačního příspěvku (jeho
zákonného zástupce).
4. Příjemce příspěvku prohlašuje, že mu na výše uvedený účel nebyl poskytnut příspěvek či dotace, ať už přímo
nebo nepřímo, z jiných zdrojů, kterým by byly překročeny celkové náklady na daný účel.
5. Příjemce příspěvku prohlašuje, že nebude přijímat v daném kalendářním roce na výše uvedený účel
příspěvek či dotaci, ať už přímo nebo nepřímo, kterým by byly překročeny celkové náklady na daný účel.
6. Příjemce příspěvku je povinen vrátit poskytnutý příspěvek v případě, že byl čerpán či použit v rozporu
s touto smlouvou.
7. Nadační příspěvek bude vrácen, pokud:
a) použití nadačního příspěvku nebo jeho částí není v souladu s touto smlouvou.
b) nadační příspěvek nebo jeho část není využita,
c) použití nadačního příspěvku nebo jeho části je v rozporu s platnými právními předpisy,
d) příjemce příspěvku bude jednat proti zájmům poskytovatele nebo města Plzně či poškodí jejich dobrou
pověst nebo se dopustí jednání NSM či městu Plzeň nepřátelského.
e) dojde k výpovědi smlouvy ze strany příjemce
8. Poskytnutý příspěvek nesmí být použit k financování společných akcí příjemce příspěvku s libovolnou
politickou stranou či hnutím nebo subjektům vyvíjejícím politickou činnost nebo činnost na podporu
politických stran.
9. Příjemce souhlasí s případným zveřejněním textu darovací smlouvy (smlouvy o nadačním příspěvku) v síti
Internet, eventuálně též jiným způsobem v místě obvyklém, a to k zajištění plné informovanosti občanů
města o používání městských finančních prostředků.
10. NSM požaduje, aby byla prezentována v publikacích, propagačních materiálech a dalších mediálních dílech
příjemce nebo jeho spolupracujících subjektů v souvislosti s využitím nadačního příspěvku poskytnutého
NSM. V případě, že na nadační příspěvek byly účelově použity finanční prostředky další osoby, osob nebo
právnického subjektu či subjektů, jež jsou partnery NSM, je NSM oprávněna požadovat i uvedení těchto
skutečností. Vyloučeny nejsou ani další formy prezentace na základě dohody obou smluvních stran.
11. Poskytovatel si vyhrazuje právo možné kontroly použití tohoto příspěvku správní a dozorčí radou NSM.
12. Příjemce se zavazuje využívat k propagaci své činnosti a svých akcí pouze plochy určené k plakátování,
běžnou placenou inzerci a vlastní nebo pronajaté či vypůjčené vývěsní skříňky či panely.

………...........................................................
za Nadaci sportující mládeže
V Plzni dne:

Petr Davis – Zákonný zástupce
......................................................................
za příjemce: jmenovaný(á)/zákonný zástupce
V Plzni dne: 10. 11. 2020
Číslo OP: 458563845

