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Městys NovéVeselí
se sídlemNa Městečku
114:59214NovéVeselí
IC 00294926
zastoupenastarostouMVDr. ZdeňkemKřivánkem
bankovníspojeníČeskáspořitelna,a.s.
čísloúčtu:
I 62245239910800
jen,,poskýovatel
(dále
dotace..)

Centrum ZDISLAVA
se sídlemRadnická350.59231 NovéMěsto na Moravě
IČ $378692
zastoupenaředitelkouIng.Mgr. Hanou Janů
bankovníspojení:Komerčníbanka,a.s.
ěísloúčtu:
2|544|75Il0100
(dálejen,,příjemcedotace..)

uzavfuají
níŽeuvedeného
dne,měsícea roku v souladus ust. $ 85 písm.cl zákonač.128/2000Sb.,
o obcích(obecnízřízení),ve zněni pozdějších
předpisů'zákonemč.25012000Sb., o rozpočtoých
pravidlechúzemních
rozpočtů,
ve zněnípozdějších
předpisů,a ust. $ 159a násl. zékonaě. 50012004
Sb., správnířád, ve zněnipozdějších
právníchpředpisůtuto :

vBŘn.lNopnÁvNÍ
SMLOUVU

.l

o poskytnutí
dotacezrozpočttlměstyseNovéVeselív roce 2017(dáIejen,,smlouvď.)

ČHnekI.
obecnéustanovení
Ve smyslu zžkonaě. 25012000Sb.' o rozpočtovýchpravidlech územníchrozpočtů,ve znění
pozdějšíchpředpisů(dále jen ,,zákon o rozpočtovýchpravidlech územníchrozpočtů..)
posky'tuje
poskýovatel dotacepříjemcidotacedotaci na účeluvedenýv článkuII. tétosmlouvy.Poskytnuté
prostředkyna zék|adětétosmlouly spadajípod PověřeníKraje Vysočinak zajištěnídostupnosti
poskytovánísociální služby zaŤazením
do sítěveřejně podporovanýchsociálníchslužebv Kraji
Vysočinavydané
dne30. |2.2016.
Pověření slouŽí k zajištěnídostupnostiposkytovanísociální sluŽby pro poskytovatelesluŽby:
CentrumZDISLAVA,IČ 43378692,Radnická 350, NovéMěsto na Moravě 5g2 3|,ID sociální
sluŽby:9670040.Tento poskýovatel službyje zaÍazendo sítěveřejně podporovanýchsociálních
služebv Kraji Vysočina.
Veřejná finančnípodpora,která je přidělena na zék|adětohoto dokumentu,tvoří nedílnousoučást
jednotnévyrovnávací platby, která je brazená poskýovateli služeb v souladu s Rozhodnutím
Komise ze dne20. 12.2011o použití
čl.106 odst.2 Smlouvyo fungováníEvropskéunie na státní

podporu ve formě vyrovnávacíplatby za závazek veřejnésluŽby udělenéurčitýmpodnikům
pověřenýmposkytovánímsluŽebobecného
hospodrářského
zájmu (20I2l2I lEU),

Clánek II.
Výše dotace a její účel
l.
Poskytovatel dotace poskytuje touto smlouvou v roce 2017 piijemci dotace finanční
prostředky v souladu s Člankem I. tétosmlouvy, a to:
.

2.

Účelo,,ě urěenou provozní dotaci ve ýši 20 332,- Kě (slovy: dvacettisíctřistatřicetdvakorun
českých) a příjemce dotace t5rto finanční prostředky přijímá. Finanční prostředky jsou
poskytovány formou zá|ohy s povinnostínáslednéhovýčtovtíní.

Dotace je určenana financování:
sociální sluŽba:: Centrum ZDISLAVA
druh sociální sluŽby: dennístacioniíře
forma sociální služby:ambulantní
identifikátor 9670040

Clánek III.
Způsob poskytnutí dotace

.l

1. Poskytovateldotaceuvolní příjemci dotace finančníprostředky ve výši 20 332.- Kč do l5-ti
dnů od podpisu smlouvy', a to bezhotovostnímpřevodem na bankor'ní účetuvedenj' l-áhlar.i
smlouvy,pod variabilnímsymbolem 290010.

Clánek IV.
Zá|ďadní povinnosti příj emce dotace

1 . Příjemce dotace je povinen pouŽít touto smlouvou poskytnutou dotaci výhradně v souladu
s účelem uvedeným v čl. il. této smlouvy. Týo prostředky nesmí poskýnout jiným
právnickým nebo fuzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojenés poskyoviíním služby,na
kterou byly poskytnuty.

2.

Příjemce dotaceje povinen viditelně uvádět při veškeréveřejnéprezentaci svéčinnosti,naniŽ je
dotace poskýována, údaj o tom' že je činnostrealizována za finančnípodpory poskytovatele
dotace.

3.

Příjemce dotaceje povinen véstúčetnictví
v souladu se zákonem č. 563l|9g1Sb., o účetnictví,
jen
ve znění pozdějšíchpředpisů (dále
a dalšímisouvisejícími platnými
,,zákor o účetnictví..)
právními předpisy. Příjemce dotace je povinen účetnízéznarrry označíttak, aby by|o zÍejmé,že
se jedná o nríklad brazený z dotace poskytnuté dle této smlouvy a na účetníchzér'natrtechuvést
výši čerpanýchfinančníchprostředků.

4. Příjemce dotace je povinen předloŽit poskytovateli dotace finanční vypořádaní dotace
nejpozději do 15. 2. 2018 a ve stejnélhůtě vrátit poskýovateli dotace na jeho účetnepouŽité
finanční prostředky, ato bezhotovostním převodem na účetposkytovatele dotace uvedený
v záh|avítétosmlouw

5. Příjemcedotaceje povinen na Žádost poskýovatele dotace sdělit písemněve lhůtěurčené
poskytovatelem dotace poŽadovanédoplňující informace související s čerpánímdotace
poskytnuté
dle tétosmlouvy.

6. Příjemce dotace je povinen písemně informovat poskytovatele dotace o jakékoliv změně

v údajíchuvedených v tétosmlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, kterémají nebo
by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle této smlouvy', a to nejpozději do 10
pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Příjemce dotace je povinen doložit změnu
relevantnímidoklady. Poskytovatel dotace ohlášenézměny eviduje a pouze v případě,že zménu
nelze akceptovat, písemně o tétoskutečnostipříjemce dotace vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních
dnůode dne, kdy mu bylo oznátmenizměny doručeno,včetněuvedenídůvodu.

7.

Příjemce dotace je rovněŽ povinen wátit poskýnuté finanční prostředky či jejich část
poskytovateli dotace způsobem uvedeným v čl. IV. odst. 4 smlouvy, jestliže odpadne účel,na
který jsou finančníprostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnůode dne, kdy se příjemce
dotace o tétoskuteěnosti dozví,

8. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškerédokumenty a účetnízáznany související
s poskytováním dotace dle tétosmlouvy a prokazujícíčerpaníťrnančních
prostředkůna po dobu
10 let následujících po skončení kalendářního roku, na který byly finanční prostředky
poskytnuty
I
9. Příjemce dotace je povinen pruběŽně informovat poskytovatele dotace o všech změnách, které
by mohly při vymahráni zaďrženýchnebo neoprávněně použiých prostředkůdotace áoršit jeho
pozici věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky. Příjemce dotace je zejménapovinen oznélmit
poskýovateli dotace do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo k události' skutečnosti,které
mají nebo mohou mít za následek zénikpříjemce dotace,jeho transformaci, sloučeníči splynutí
s jiným subjektem, změnu statutárníhoorgiánupříjemce dotace.
lO.nijemce dotace je povinen zajistit při přeměně právnické osoby, aby práva a povinnosti ze
smlouvy přešly na nástupnickou prármickou osobu nebo podat náwh na ukončenísmlouvy.
V případě zrušení právnické osoby s likvidací provede příjemce dotace vyúčtovráníke dni
likvidace.

ClánekV.
Kontrolníustanovení

1.

Poskýovatel dotaceje oprávněnkontrolovatdodržení
podmíneksmlouvy a příjemcedotace
je povinentutokontrolustrpět.

2.

Příjemcedotaceje povineni po skončení
podmínkyk provádění
účinnosti
smlouvy vyťvrářet
kontroly plněnísmlouvy a hospodďeníse svěřenýmifinančními
prostředky.Příjemcedotaceje
povinen umožnitqýkon kontroly dle odst. 1 tohoto čliínku,poskytrroutpotřebnousoučinnost
všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Příjemce dotace je povinen předložit
J

i
poskytovateli dotace k nahlédnutíveškeréprukamé účetnízéunany vztahujícise k čerpání
dotacedle tétosmlouvy a strpěti předloŽeníveškeých účetních
zámamn.

čHnek YI.
Důstedkyporušenípovinnostípříjemcedotace
Příjemce dotace je povinen poslrytnutéfinančníprostředky poskytovateli dotace vrátit'
jestlře příjemcedotacenesplníněkterouze sých povinnostístanovenýchv člankuIV' popř. jinou
povinnostvyplývajícíze smlouvy, zejménapokudpoužijeposlqrfiruté
finančníprostředky (případně
jejich část)v rozpgrus toutosmlouvou.

čl vn.
Ukončenísmlouvy
1 . Tuto smlouvu lze zrušitpísemnoudohodousmluvníchstrannebo výpovědí.
2. Ktenákoli smluvní stranaje oprávněna futo smlouvu písemněvypovědět bez udrínídůvodu.
Výpovědnílhůtačiď 30 kďendrářníchdní a počínábéŽetl. dnem nrásledujícím
po dni doručení
výpovědi druhésmluvnístraně.V případěpochybnostíse má zato, ževýpověď byla doručena5.
dnemod jejíhoodeslríní.

čHnek\r[I.
Zá.rírďná ustanovení

1..Tato smlouva rcbyvá platnosti a účinnostidnem jejího podpisu oběma smluvními strarrami
a je vyhotovenave dvou stejnopisech,z tic|lž po jednom obdržíkaždásmluvnístrana.

2.

o poslryÍrutífinančníchprosfiedkůavzavÍerú,
veřejnoprávnísmlouvy rozhodla Rada městyse
NovéVeselíusnesením
ě. 44 ze dne6. 3.20|7.

3. Příjemcedotacesouhlasíse zveřejněnímsmlouvy v Registru smluv poslgrtovateledotace.
VNovémVeselídne8. 3.20|7
Pos$rtovatel dotace:

V NovémMěstěnaMoravěa""/4^1.ď(/k...

l

