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uzavřená dle ust. $ 10a a násl. zákona č.25012000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů,v platném znění
l.

Smluvnístrany

oBcí RADoSTíN NAD osLAVou

se sídlem RADoSTíN NAD oSLAvoU 223,594 44 RADoSTíN NAD osLAVoU
zastoupenou starostou panem Josefem Fabíkem
císlo bankovního účtu:159 437 319/03oo Čsog a. s. poboč*aŽa'ár nad Sázavou
tČo: oozgsz+s
(dále jen poskytovatel dotace)
a

Úoaje"o Pir.lemci dotace dle zákona

:

DlEcÉzNi cHARITA BRNo - oBLASTNícHARITn ŽĎÁn NAD sÁzAVoU,

se sídlem Horní 22, 591 01 Žd'ár nad Sázavou
zastoupená lng. Janou Zelenou, ředitelkou
ICO: 44990260
DlČ: CZ 44990260
Číslobankovního účtu:110889787lo3o0 ČSoB a.s"
(dále jen příjemce dotace)

ll. Úvodní 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, anazákladě usnesení
zastupitelstva obce Radostín nad oslavou č. 19 _ 975 ze dne 14.12.2016 poskytuje obec
příjemci níŽe uvedenou dotaci.

lll. Výše dotace
Poskytovatel se zavazuje příjemci dotace poskytnout na jeho, shora uvedený Účet' částku ve
výši 166 000,- Kč.

lv. Úeel dotace a doba dosaŽení účeludotace

1. Poskytovatel dotace poskytuje dotaci za úielem. ČÁsrrČNÉHo
HRMENí
PRoVoZNÍcn NÁrlADŮ SPoJENÝCH s PoSKYTOVÁNíM SLUŽEB NESA - DENNí
STAcloNÁŘ, ČrcHoVA 1660/30, 594 01 VELKÉMEZ|ŘíČíAKoPRETINA CENTRUM
PRo RoDlČE s DĚTMI, RADoSTíN NAD osLAVoU Č. 86, 594 44 RADoSríru runo

2.

OSLAVOU
Stanoveného účeluposkytnuté dotace bude dosaŽeno:

31 .12.2017.

V. Podmínky poskytnutí dotace
poskytovatele dotace (dále jen zástupce obce) je oprávněn v souladu se
zákonem č' 32ot2oo1 Sb., o finančníkontrole 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

1. Zástupce

vvŽádáttí veškerr:u dokumerrtaci, včetně finanČnícha rjčetn[ch výkazů vztahu1ícíchse
k předmětu plněnítéto smlouvy, a to i po ukončeníplatni:sti této srnlouvy.
2. Př'tjernce dotace je povinen pouŽít poskytnutou dotaci výhraclně' pro úcel stanovený v čl.
lV této srnlouvy'
? Fříjemce dotace je oprávněn pouŽít znak obce Radostín nad oslavou za účelem
prezentac;e nosl<ytovatele cotace v rámci podpořené činnosti v souladu s $ 34a' odst. 3
zákona i. 128l?-a00 Sb' o cbcích.
4 Příjernce dotace je povinen v případě informování sdělovacích prostředkŮ o své činnosti
uvést fakt, že činrrost je podponor'aná poskytovatelent dotace.
5. Příjemce dotace 'je povinen prezentovat poskytovatele dotace v následujícím rozsahu
a) logo poskytovatele dotace umístěnéna _ plakátech, programech, informačních
materiálech soltvisejíciclt s podpořenou činností'
b) na výstupech činnosti typu publikací, internetovýcli stránek, piakátŮ, výročních
zpráv čijiných nosičŮ uvede Příjemce vzkaz,,Tuto činnost podporuje obec Radostín
nad Oslavou"

Vl. Vypořádání poskytnuté dotaee
1

Př'tjemee dotace je povirlen předloŽit poskýovateli dotace vypořádání poskytnuté dotace

nejpozděii do 3 1 . 1.2018'
2.

NepcluŽitou clotacije příjemce dotace povinen vrátit na shora uvedený Účet poskytovatele
dotace nejpozději do 31.1.2a18.

3.

KaŽdé neoprávněné použitídotace nebo zadrŽení perrěŽních prostředků poskytnutých
jakc dctace je poruŠenímrozpoĎtové kázně.

Vll. Zvláštní ustanovení (v případě právnické osoby)
V případě, Že dojde ke zruŠenípříjemce dotace s likvidací nebo v případě přeměny příjemce
dotace, je tento povinen zajistit, Že práva a povinnosti z této smlouvy vyplývajícíbudou
splněny.

Vltl. Závěrečná ustanoveni

1.

2

3.

4.
5"

Tato sntlouva nabývá platnosti a účinnostidnem podpisu oběrna smluvními stranami'
Písemnosti mezi stranarni této sm|ouvy, s jejichŽ obsahem je spojen vznik, změna nebo
zánik práv a povinností upraventrtch touto smlouvou se doručujído datových sohránek
nebo poštott do vlastních rukou. Porllnnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních
ntkou je splněna při doručovánípoštou, jakmile pošta písemnost adresátovi doručí.
Učinky doručenínastanou i tenciyr, jestliŽe pošta písemnost smluvní straně vr"átí jako
rledoručettou.
Tato smlouva můŽe být měnéna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma
srnluvními stranami.
Tato smlouva je vyhotovena ve civout výtiscích s platností originálu, znichžjeden výtisk
obdrŽí'poskytovatel dotace a jeden výtísk obdrŽí příjemce dotace'
Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru obce příjemce dotace výslovně prohlašuje, Že je
s touto skutečností obeznárnen a souhlasí se zpracováním svých údajůposkytovatelem
dotace sohledem na zákon s. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím, Ve
znění pozdějŠíchpředpisů, er rovněŽ se zveřejněním smluvních podmínek obsaŽených
v této smlouvě v rozsahu a za pocin'linek vyplývajících z příslušrrých právníeh předpisŮ,

ZeiménazákonaÓ.106/1999Sb',osvobodnémpřístupukinformacím,veznění
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