
VE ŘEJ N o P RÁVNí s ut l-ouvR
uzavřená dle ust. $ 10a a násl' zákonač.25012000 Sb. o rozpočtových pravidlech

územních rozpočtů, v platném znění

l. SmIuvní strany

oBcí RADoSTíN NAD osLAVoU
se sídlem RADoSTíN NAD oSLAV}U 223,594 44 RADoSTíN NAD osLAVoU
zastoupenou starostou panem Josefem Fabíkem
číslo bankovního účtu: 159 437 319/o3oo Čsoe a. s' pobočkaŽd'ár nad Sázavou
tČo: oozgsz+g
(dále jen poskytovatel dotace)

a

ýoa1e 9 přUemci dotace dle zákona
cEsKY zAHRADKARSKY sVAz, zastoupený předsedou Petrem Stegnerem
RADoSTíN NAD oSLAVoU
lČo: rczaasoz
číslo bankovního účtu: 164889002/0300
(dále jen příjemce dotace)

ll. Uvodní ustanovení

V souladu se zákonem č. 25012000 sb.' o rozpočtových pravidlech Územních rozpočtů'
v platném znění, zákonem č' 12812000 Sb., o obcích v platném znění, a nazákladě usnesení
zastupitelstva obce Radostín nad oslavou i' 8 - 702 ze dne 24.9.2015 poskytuje obec
příjemci níŽe uvedenou dotaci'

Ill. Výše dotace

Poskýovatel se zavazuje příjemci dotace poskytnout na jeho, shora uvedený Účet, částku ve
výši 60 000,- Kč.

v. Úeel dotace a doba dosažení úěelu dotace

1' Poskytovatel dotace poskyt-uje dotaci za účelem: U-HRADY Čnsrt NA!L^qU NA
VYBUDOVANI PASTERIZACNI LINKY V MOSTARNE OVOCE V RADOSTINE NAD
OSLAVOU.

2. Stanoveného účelu poskytnuté dotace bude dosaŽeno: 31 '12.2015

V. Podmínky poskytnutí dotace

1. Zástupce poskytovatele dotace (dále jen zástupce obce) je oprávněn v souladu se
zákonem č. 320l2a01 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě vykonávat kontrolu nad
nakládáním s poskytnutou dotací' přičemŽ příjemce dotace je povinen tuto kontrolu
strpět, poskytnout zástupci poskytovateli dotace součinnost. jakoŽ i poskytnout na
vyŽádání veškerou dokumentaci, včetně finančních a účetních výkazŮ vztahujících se
k předmětu plněnítéto smlouvy, a to i po ukončení platnosti této smlouvy.

2' Příjemce dotace je povinen pouŽít poskytnutou dotaci výhradně pro účel stanovený v čl.
lV této smlouvy.



3. Př'ljemce dotace je oprávněn pouŽít znak obce Radostín nad oslavou za účelem
prezentace poskytovatele dotace v rámci podpořené činnosti v souladu s $ 34a, odst' 3
zákona č. 128l20a0 Sb. o obcích.

4. Př'rjemce dotace je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o své činnosti
uvést fakt, Že činnost je podporovaná poskytovatelem dotace.

5. Příjemce dotace je povinen prezentovat poskytovatele dotace v následujícím rozsahu
a) logo poskytovatele dotace umístěné na - plakátech, programech, informačních

materiálech souvisejících s podpořenou činností,
b) na výstupech činnosti typu publikací, internetových stránek, plakátŮ, výročních

zpráv čijiných nosičů uvede Př'tjemce vzkaz,,Tuto činnost podporuje obec Radostín
nad Oslavou"

Vl. Vypořádání poskytnuté dotace

1. Příjemce dotace je povinen předloŽit poskytovateli dotace vypořádání poskytnuté dotace
nejpozději do 31. 1'2016.

2' NepouŽitou dotacije příjemce dotace povinen vrátit na shora uvedený účet poskytovatele
dotace nejpozději do 31.1.2016.

3. KaŽdé neoprávněné pouŽití dotace nebo zadrŽení peněŽních prostředků poskytnutých
jako dotace je porušením rozpočtové kázně.

Vll. Zvláštní ustanovení (v případě právnické osoby)

V případě, Že dojde ke zrušení příjemce dotace s likvidací nebo v případě přeměny příjemce
dotace, je tento povinen zajistit, Že práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající budou
splněny.

Y |ll. Záv éreěná ustanove n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnostidnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichŽ obsahem je spojen vznik, změna nebo

zántk práv a povinností upravených touto smlouvou se doručují do datových schránek
nebo poštou do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany dorucit písemnost do vlastních
rukou je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi doručí'
Úeinry doručení nastanou i tehdy, jestliŽe pošta písemnost smluvní straně vrátí jako
nedoručenou.

3' Tato smlouva můŽe být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma
smluvními stranami.

4' Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, znichžjeden výtisk
obdrŽí poskytovatel dotace a jeden výtisk obdrŽí příjemce dotace.

5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru obce příjemce dotace výslovně prohlašuje, Že je
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých Údajů poskytovatelem
dotace s ohledem na zákon č' 10611999 sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, a rovněŽ se zveřejněním smluvních podmínek obsaŽených
v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů,
zejména zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu kinformacím, ve znění
pozdějších předpisů.



Příjemce dotace souhlasí se shromaŽd'ováním, uchováním a zpracováním svých
osobních údajů obsaŽených v této smlouvě poskytovatelem dotace (příp. jeho
zaměstnanci)' a to pouze pro účely vedení evidence a projednání v orgánech
poskytovatele dotace a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů' uzavření smluv, apod.,
ve kteých jsou tyto Údaje obsaŽeny, tj. vŠude tam, kde lze uvedením osobních Údajů
předejít záměně Účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu
neurčitou, nejdéle však do okamŽiku, kdy pomine úěel, pro který budou uvedené osobní
údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Příjemce dotace si je
zároveň vědom svých práv upravených příslušnými ustanoveními zákona č,. 1a1200a
Sb', o ochraně osobních údajů a o změně někteqých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Příjemce dotace dále souhlasí s tím, že ze strany poskytovatele dotace bude, resp. můŽe
být, při dodrŽení podmínek stanovených zákonem č. 10112000 Sb.' o ochraně osobních
Údajů a o změně některých zákonŮ, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato
smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.
Smluvní strany prohlašují, Že si smlouvu přečetly' rozumíjejímu obsahu a uzavřely ji dle
své pravé a svobodné vůle, coŽ stvrzujísvými podpisy.

V Radostíně nad oslavou dne . í.,ttý " íÚ,t'l- - Základní otganizace
Ceského zahrádkářskétto svazu

Hadostín nad 0slavou O
ev,č' 614 034 ]Č: 70286302
59.t 4.1 Radostin nad Oslavou

L/'

7.

8.

ví éL
starosta obce
za poskytovatele dotace za příjemce dotace


