VERHJNŮPRAVN! sMLoUVA

uzavřená dle ust. $ 10a a rrásl. zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
úzennr'líchnozpočtů,v platném znění
!"

$mluvní strany

oBcí RADosTílv f.J,qD 0,slÁVŮtj

se sídlem RADOSTíN NAD ŮSLA\JCU 223,594 44 RADoSTíN NAD oSLAVoU
zastoupenou starostou panem Josefem Fabíkern
číslobankovního účtu:159 437 3'19/Ú3CI0 Čscg a. s' pobočkaŽd'ár nad Sázavou
tČo: oozgsz+a
{dále jen poskyict a e' ÓCt'a3e,
a

:

pří1emc! dotace die zákona
tsRB{Ů - CIELAsTt{í cHARlTa
se sídlem }-Norní 22,591 D1 Žd'ár nao $ázavou
Ucia'1e

:

iliEcÉzNíGHÁ'RITA

ŽĎÁn NAD sÁzAVoU,

zastoupená ing' janou Zelenoi,l, ředlteikou
ICO: 44990260
D!Č: CZ 44990263
Č l;l: i:ant<ovrlíi't: učtu:': : ]889;l5r?/C33c ČSots a.s'
{dále jen příjernc= dctaco=)

l!"

Uvodní ustanovení

'v souladu se záxonei^r' č' 250/2Ů0Ú sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v p|atnérn znění, zákonen: c. 128i2ÚcÚ Sb.' o obcích v platném znění,anazákladě usnesenÍ

zastupttelstva. obce Radostín nad Csiavou č. 10
příjemci níŽe uvedenor.i dotac!'

-

750 ze dne 1a'12.2015 poskytuje obec

íli" Výše dotace
Posky'iovatei se za'raz.;;e přNerncj co;ace poskytnout na jeho, shora uvedený účet,částku ve
';ýši i69 340,- Kč'

$V" t".!ae!

do'ťace a doba dosaženíúčeludotace

i. Foskytovatel dotace coskytu.;e dotaci za Účelem: ČÁsrrČNÉHo
HRAZENí
PRoVoZl.,licH i\iAKt-ADU SPOJENÝCH S POSKYToVÁNíM SLUŽEB NESA - DENNí
STACIONÁŘ, ČgcF{cVA x65Ů/30' 594 01 VE!-KÉ MEZIŘÍČíA KoPRETINA CENTRUM
PRo RoDlČe s nr:ll'll, R,r.-:']sTíN NAD oSLAVoU Č' 86, 594 44 RADoSTÍN NAD
2

OSLAVOU
St;lroveného účalunrskvtnl;té cclace bude dosaŽeno:
'ď. F ;:.-

31

.12.2016.

'í:,xy poskytnutí dotace

Zástupce poskyicva:eic Jc:a:.. ,;ále jen zásttlpce obce) je oprávněn v souladu se
zákonem č.32CIi20Oi sb., o t']'iailčníkorrtrole ve veřejné správě vykonávat kontrolu nad
nakládáním s poskytnutou ccLací, přičemŽ příjernce dotace je povinen tuto kontrolu
strpět' poskytnout zási-pc. .'';ř::,;ůťateii dotace součinnost, jakož i poskytnout na

vyžádání veškerou dokunrentacl, včetně finančnícha Účetních výkazŮ vztahujícíchse
k přednrětu plnění této smlouvy, a to i po ukončeníplatnosti této smlouvy.
Příjemce dotace je povinen pouŽít poskytnutou dotaci výhradně pro účelstanovený v cl.
lV této sm|ouvy.

J.

Příjemce dotace je oprávněn pouŽít znak obce Radostín nad oslavou za účelem
prezentace poskytovatele cot;.:e v rámci podpořené činnosti v souladu s $ 34a, odst. 3
zákona Ó. 128na0Ú S,b. c oncícn
Příjennce dotace je ccvinen v ,:řieadě lnforrnování sdělovacích prostředků o své činnosti
uvést fakt, Že Ďínnost 1e pocJporovaná poskytovatelem dotace'
Pří,ernce dotace je pcvlne:l p:"ezentovat poskytovatele dotace v následujícím rozsahu
;) Nogo posll;ttovatele dc::,:e r:místěné na - plakátech, programech, informačních
nnateriái*ci soi:i'isejíc,c,: s podpořenou činností'
b) na výstup:':ch Čjnncsti t,';": publikací, internetových stránek, plakátů, výročních
zpráv či.1il'ýcn ,iosičÚ u,;gJ3 Přijemce vzKaz,,Tuto činnost podporuje obec Radostín
nad Osla;lu"

'''.. $r',-;ié.dár:í poskytnuté dotace

1.

Příjernce dotace je rcvinen přecicŽit poskytovateli dotace vypořádání poskytnuté dotace
nejpozději do 31. a,.?i''7 '
NepouŽitou ociaci 1e :i.,-.r;.; ^-.',Je povll'ren vrátit na shora uvedený účetposkytovatele
dotace nejpozdéji cjc 3'x' 1'2a'l7.

?

KaŽdé neoprá,"-','lěné pouŽití dctace nebo zadrŽení peněŽních prostředků poskytnutých
jako dotace je ncrušenírnrozpcčtovékázně.
VB!.

Zv!áštní g'lstagtovení

{V

případě právnické osoby)

V případě, Že do1cs ke z'"ušenírÍ|e l_nce dotace s likvidací nebo v případě přeměny příjemce
dotace' je tento povinen zajÍsti:, Že práva a povinnosti z této smlouvy vyplývajícíbudou
splněny.

V;:. Z;,věIačťTa {'lstanovení
Tato smlouva nabývá piatnosti a učinnosti dnern podpisu oběma smluvními stranami.
2. Písemnosti m*zi sti'anarrlj té;e s:t'liouvy, s je.jichŽ obsahem je spojen vznik, změna nebo
zánik práv a povinností i;prarlerrých touto sinlouvou se doručujído datových schránek
nebo poŠtoudc vias:nícn ru<;' '-:,"l!rnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních
r'ukou je splněna oři cci"učcváni poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi doručí.
učlnky doruce;^. t1á'].?^'Ju - .ers',i, jestliŽe pošta písemrrost smluvní straně vrátí jako
nedoručenou.
Tato srnlouva '^ni:Ž-. c),lt ,^:šlě"a pouze písemnými dodatky podepsanými oběma
:I" ruVí]íffistra ._ a.'^..
Á
Teto srrrioúva 'e vyr,ctc''i*ná .,,:' dvcU výtiscích s platností originálu, znichžjeden výtisk
aodnŽí posky'lc '':ate] l' -- ';:e a ]. ] e : výt;sk obdrŽí příjemce dotace.
Vzhledem k veiejncprávnírr'l Caal'akteru obce příjemce dotace výslovně pnohlašuje, Že je
s touto skutečncstí:]:ez:át^'^l;.=, a souhlasí se zpracováním svých údajůposkytovatelem
dotace s olrle;:.'-: ::a zákcr. a. 106/1999 Sb.' o svobodném přístupu kinformacím, ve
zněnÍ pozdějš.:n n.':-rlisŮ, a _:''iěŽ se zveřejněním smluvních podmínek obsaŽených
',i iáio smlouriě ','' |]r7:-]ř^l-:]' a z: :.;'dmínek vypiývajících z přísluŠnýchprávních předpisů,
4

i.

Zejména Zákona Č' 1CI6l1ggg
pozdějších přeco!sů.

I

Sb'' o

svobodném přístupu k informacím, ve znění

Fříjemce dotace souhlasí se shromaŽd'ováním, uchováním a zpracováním svých
osobních.údajŮ obsaŽených v této smlouvě poskytovatelem dotace (příp. jeho
zaměstnanci)' a to pouze pro účelyvedení evidence a projednání v orgánech
1-rcskytovatele cotace azveiz'něe1 rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod.,
ve kterých jsci tytc údaje obsaŽeny, tj. vŠudetam, kde lze uvedením osobních údajů
přede;ít zámě:;ě úcastnÍkŮ p,"áv:íhc vztahu. Tento souh|as je poskytován na dobu

neurčitou, ne.1dé!e vŠekdc okai^liŽixu' kdy pornine Účel, pro který budou uvedené osobní
údaje zpnacovány, s vlljllnkami stancvenýnni zvláštními zákony. Příjemce dotace si je
:á:":veň vědcrr, so:íl':h ::á''' -::aLl-.nýCh příslušnýmiustanoveními zákona č. 10112000
Sb', o ochra::š cgohníci úc:,,J, a o změně někteých zákonů, ve znění pozdějších
přec{pisů.

I

Fříjemce dota;: dá'; s;_l ias1;'i'r, Žeze strany poskytovatele dotace bude, resp. můŽe
být' při dodrŽe.'.;. poclr'l:neX sia'iclených zákonem č. 1a1l2aa0 Sb'' o ochraně osobních
iidajů a o z:"r'šně ._5kt: -':L .-át;nů, ve znění pozdějších předpisů' zveřejněna tato
snlouva, 1e1í část :":e:c c ]čí'.':,'.*3ce týkajícíse této smiouvy a jejího plnění.
3r:iuvní stran5l rroi:iaŠl;jí,Že sl srnlouvu přečetly,rozumíjejímuobsahu a uzavřely ji dle
s*;é pravé á Š,;']3i;Č_-ár, j.:, c:i: siv;"zují svými podpisy.

V Raclostíně nac C';,áV;-

starosta obce
za poskytovate!e dŮtace
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' 3 ,l tl.tt

Ve Žd'áru nad Sázavou dne

za příjemce dotace
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