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uzavřenápodle §2055 a násl. občanského zrákoníku a §15, §20 zrikona o daních z příjmů

Smluvní strany:

Zastoupený:

a

Příjemce:
Středisko volného času DUHA Jesení\ příspěvkov á organwace
Pruchodní l54
790 01Jeseník
IČo: oogszl+t

Zastollpená: Mgr. Vladislavou Fačevicovou, ředitelkou příspěvkové otganizace

Příjemce a poskytovateluzavírají tuto dohodu zaúčelem finanční, hmotné nebo jiné podpory která
ze strany poskytovatele umožní příjemci účelně organizovat mimoškolní aktivity avzdélávání détt
amládeže.

I.

Poskytovatel se podle této smlouvy zavazttje, že na účet č. 1901354329/0800 příjemce Středisko
volného času DUHA Jeseník ldiis ien SVČ DUH N zašle nejpozději do 30 dnů od uzavření
smlouvy finanění částku ve vyšilí.§..O.eO*Írč, kíerá bude určena na materíéiní zabezpeěení a
v zdéIáv ání žáků a studentu.

il.

Příjemce se zavanlje, že veškeré finanční vklady, které poskytne poskytovatel dle rozsahu této
smlouvy /odstavec I. /, budou určeny bez dalších podmínek na zajištění ěinnosti a vzdéláváni
studentu Gymnéaia Jeseník, kteří pracují ve skupině R.U.R. TEAM.
R.U.R. TEAM je v organízaění struktuře příjemce a vyvíjí své aktivity se zaměřením na vývoj
řídících programů LEGO - ROBOTŮ a na získéní základních znalostí a dovedností v oboru
elektroniky a mikroprocesorové techniky.

ilI.

Příjemce se zavaz,$e, že na žádost poskytovatele umožní kontrolu účtů a jiných dokladů, které
ptokáží 4působ nakládání s finančními a věcnými prostředky poskytovatele na ěinnost studentu v
R.U.R. TEAMu.



Iv.

K jedntíní o záležitostech vedoucích k plnění této smlouvy budou určeni oprávnění ásfupci obou
smluvních stran.

Za stranu příjemce bude jednat o věcech smluvních statutámí zástupce spolu s pověřeným
pracovníkem zastupující R.U.R. TEAM.

Za s1r:anu poskýovatele bude jednat jeho stafutární zástupce nebo jeho pověřený pracovník.

v.

Tuto smlouvu může kterrákoliv smluvní strana vypovědět a ukončit její plnění. Výpovědní lhůta je
tři měsíce od vypovězení smlouvy. Ukončení smlouvy musí b;it provedeno písemnou formou.
Pokud plnění závazku této smlouvy nebylo splněno do dne ukončení smlouvy, práva druhé strany
nejsou dotčena.

vI.

Obě strany prohlašují, že obsah smlouvy je srozumitelný a smlouva nabývá platnosti v den, kdy je
podepsána oběma smlurmími stranami.

Smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních. Jedno provedení obdrží poskytovatel, druhé
provedení příjemce.
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