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uzavřená dle ust. $ x0a a nás!. zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
Územních rozpočtů,v platném znění

l' SmIuvní strany

oBcí RADoSTíN NAD osLAVo{.'

se sídlem RADOSTíN NAD OSLAV}|J 223,594 44 RADoSTíN NAD OSLAVOU
zastoupenou starostou panem Josefem Fabíkem
číslobankovního účtu:159 437 319/0300 Čsog a. s. pobočuaŽd'ár nad Sázavou
lČo: oozgsz+a
(dále jen poskytovatel dotace)
a
Úoa1e o příjemci dotace dle zákona

\'

:

stsOREM DoBR'oVoLNiÝGH F{AS!čŮ RADoSTíN NAD osLAVoU
RADoSTíN NAD oSLAV)U 223
lČo:488 970 35
číslobankovního Účtu: 220141 171l03oa
(dále jen příjemce dotace)

ll. Úvodní ustanovení
V souiadu se zákonem Ó. 25012000 Sb.' o rozpoČtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění, zákonem č.12812000 Sb", o obcích v platném znění, a na základě usnesení
zastupitelstva obce Radostín nad oslavou č. 10 - 750 ze dne 10.12.2015 poskytuje obec
příjemci níŽe uvedenou dotaci.
llI' Výše dotace
Poskytovatel se zavazuje příjemci dotace poskytnout na jeho, shora uvedený účet,částku ve
výši 60 000'- Kč

lv' Úeel dotace a doba dosaženíúčeludotace

1.

2.

Poskyi-ovatel dotace poskytuje dotaciza účelem:PODPORY MLÁDEŽE V HAslČSKÝcH

SoUTĚŽÍcH Únnnon ČÁsrt ruÁrnoŮ NA
MoDERNlzAcl PoŽÁRNí TECHNlKY.

DoPRAVU, sTARToVNÉ A

Stanoveného účeluposkytnuté dotace bude dosaŽeno: 12'12.2016.

V. Podrnínky poskytnutí dotace

1. Zástupce poskytovatele dotace (dále jen zástupce obce) je oprávněn

2.

v

souladu se

zákonem č.32012001 Sb', o finančníkontrole ve veřejné správě vykonávat kontrolu nad
nakládáhím s poskytnutou dotací, přičemŽ příjemce dotace je povinen tuto kontrolu
strpět, poskytnout zástupci poskytovaieli dotace součinnost, jakoŽ i poskytnout na
vyŽádání veškerou dokunrentaci, včetně finančnícha účetníchvýkazŮ vztahujícíchse
k předrnětu plněnítétcsmiouvy, a to i po ukončeníplatnosti této smlouvy.
Příjemce dotace je povinen pouŽít poskytnutou dotaci výhradně pro účelstanovený v čl.
lV tito smlouvy.

Příjemce dotace je oprávněn pouŽít znak obce Radostín nad oslav ou za Účelem
prezentace poskytovatele dotace v rámci podpořené činnosti v souladu s 34a,
odst. 3
$
zákona č. 128l2aa0 Sb. o obcích.
4. Příjemce dotace je povlnen v případě inforrnování sděIovacích prostředků o své
činnosti
uvést fakt, Že činnost je podporovaná poskytovatelem dotace.
tr
Fří.1emce dotace je porrinen prezentovat poskytovatele dotace v následujícím rozsahu
a) logo pcskytovatele dotace umístěnéna - plakátech, programách, informačních
materiálech souvísejícíchs podpořenou činností,
b) na výstupech činncsti typu publikací, internetových stránek, plakátů, výročních
zpráv čijiných nosičůuvece Příjemce vzkaz,,Tuto činnost podpoiuje obec RadostÍn
nad Os!avou"

VE"
1.

Vypořádárrí poskytnuté dotace

Příjemce dotace je povinen předloŽit poskytovateli dotace vypořádání poskytnuté dotace
nejpozději da 12.12'2016.

2

NepouŽitou cotacije příjenrce dotace povinen vrátit na shora uvedený účetposkýovatele
dotace nejpozději do 12.12.2016'

3.

KaŽdé neopr'ávněné pouŽití dotace nebo zadženípeněŽních prostředků poskytnutých
jako dotace je porušenímrozpočtovékázně.

V!l' Zviáštytí ustanoverrí (v případě právnické osoby)
V případě, Že dojde ke zrušer'lípříjernce dotace s likvidací nebo v případě přerněny příjemce
dotace, je tento povinen zajistit, Že práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající6udou

splněny.

Vl!l. Závěrečná ustanovení

1.

2.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnostidnem podpisu oběrna smluvnímístranami.
Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichŽ obsahem je spojen vznik, změna nebo
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou se doručují_dodatových schránek
nebo poštou do vlastních rukou' Fcvinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních
r.ukou je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátoví doručí'
Učinky doručenínastanou i tehdy, jestliŽe pošta písemnost srnluvní straně vrátí jako
nedoručenou.

3" Tato smlouva můŽe být rněněna pouze písemnými dodatky podepsanými

4.
5.

oběma
srilluvními stranam!.
Tato-srnlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností origináltt, z nichžjeden výtisk
obdrŽí poskyiovatel dotace a jeden výtisk obdrŽí příjemce dotace.
Vzhledem k veřejnoprávnírnu charakieru obce příjemce dotace výslovně prohlašuje, Že je
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých Údajů poskytovatelem
dotace s oh|edei^n rra zákon ó. 10611999 sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, a rovněŽ se zveřejněním smluvních podmínek obsaŽených
v této smiouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právnícn přeopLů,
zejrnéna zákana č. 106/1999 sb', o svobodném přístupu kinformacím, ve znění
pozdějších předpisů.

Příjemce dotace souhiasí se shrornaŽd'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
poskytovatele dotace a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod',
ve kterých jsou tyto údaje obsaŽeny' tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů
předejít zárněně účastníkůprávního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu

6

7

8"

neurčitou, nejdéie však do okamŽiku, kdy pomine účel,pro který budou uvedené osobní
údaje zpracovár:y, s výjimkami stanovenými zviáŠtnímizákony. Příjemce dotace si je
zárcveň vědorn svých práv upravených příslušnýmiustanoveními zákona č' 1012oa0
Sb', o ochraně osobních údajůa o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Fříjemce dotace iáie souhiasí s tím, Že ze strany poskytovatele dotace bude, resp' můŽe
být, př! dodženípodmínek stanovených zákonem č. 10'1 l2aa0 Sb., o ochraně osobních
údajůa o zrněně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato
snrlouva, je1í část nebo dílčílnťcrrnace týkajícíse této smlouvy a jejího plnění.
Srnluvní strany prohlašují, Že si srnlouvu přečetly, rozumí jejímu obsahu a uzavřely ji dle
své pravé a s,;'c5oci:é vů!e, coŽ sivrzují svými podpisy.

V RadcstÍně nad Cslavcu dne
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Raciostín nad Oslavou
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starosta obce

za poskytovatele dotace

za příjemce dotace

