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SMLoUVA
veŘeunopnÁvrui

sb. o rozpočtovfchpravid|ech
uzavÍenád|e ust. $ í0a a nás|.zákona é,.25012000
znění
a ričinném
zemníchrozpočtri,v p|atném
l. Sm|uvnístrany
1. Městys NovéVese|í
se síd|emNovéVeselí,Na Městečku114,59214 NovéVese|í
|Č:00294926
ZastoupenfstarostouMVDr.ZdeĎkemKiivánkem
rjčtu1622452399/0800
Číslobankovního
(dá!ejen poskytovate!
dotaceneboměstys)

00 Brno
2. Diecézní
charitaBrno, tiídaKpt.Jaroše192819,602
lČ:44990260
jednotka:
oblastnícharitaŽd,árnad Sázavou
organizační
Se sídlemHorní22, 5g101 Žd,árnad Sázavou
oblastnícharityŽd,árnad Sázavou
Zastoupená!ng.JanouZelenou,iedite|kou
ČsoB,a.s.
učtu:11o889787/o3oo
číslo
bankovního
(dá|ejen pňíjemce
dotace)
l|. Úvodní ustanovení
V sou|aduse zákonem č. 25ot2ooasb., o rozpočtovfchpravidlech zemníchrozpočt,
zqění,anazák|adě,usnesení
v p|atném
znění,zákonemč.12a2a00sb., o obcíchv platném
níŽe
městyspĚ'ljemci
městyseNovéVeselíč. 29 ze dne 21.9.2018 poskytuje
Zastupitetstva
uvedenoudotaci.
|Il.Vfše dotace
Poskytovate|se zavazuje pĚíjemcidotace poskytnoutna jeho, shora uveden! čet,
jednorázověčástku(dotaci)ve v!šií5.000,.Kč,a to nejpozději
do 31. í0.20í8.
,

v. Účel dotace a doba dosaženíriěelu dotace
nákladťt
hrazeníprovozních
1. Poskytovateldotaceposkytujedotaciza ěe|em:částečného
obce.
sIuŽebDomácíhospicovépéčeobčanťrm
spojenfchs poskytováním
do 31. 12.2018.
dotacebudedosaŽeno:
učeluposkytnuté
2. Stanoveného
V. Podmínky poskytnutí dotace
dotace (dá!e jen zástupce obce) je oprávněnv souladu se
1. Zástupce poskytovate|e
správě,vykonávatkontrolunad
kontroleve verejné
sb., o finanční
zákonemč.32ot2001
nakládáníms poskytnutoudotací,pričemŽpi'ljemcedotace je povinentuto kontrolu
strpět, poskytnoutzástupci poskytovate|idotace souěinnost,jakoŽ l poskytnoutna
se
a riěetníchvyikaz vztahujících
vyŽádáníveškeroudokumentaci,věetně finančních
plnění
ve
|hťttě
dle tétosm|ouvy
pIněníd|etétosmlouvy,a to i po ukončení
k pĚedmětu
právníchpĚedpisťt
d|eobecnězávazn1fch
dotacivfhradněpro učelstanovenfv č|.
dotaceje povinenpouŽítposkytnutou
2. PĚ'ljemce
lV. tétosm|ouvy

3. Príjemcedotaceje povinenpo sepsánísmlouvyuvéstnázev donátorana webovych
stránkáchwun,v.zdar.charita.cz
a i ve vfročnízprávě,vztahující
se k roku,ve kterémby|a
dotaceposkytnuta.
Vl. FinančnívypoÍádáníposkytnutédotace
poskytovate|i
poskytnuté
1. Pr'ljemce
dotaceje povinenpredloŽit
dotacefinanční
vyporádání
dotacenejpozději
do 15. 2,20í9.
2. NepouŽitoučást dotace je príjemcedotace povinenvrátit na shora uvedenf učet
poskytovatele
dotacenejpozději
do 31. 12.2018,
poskytnutfch
3. KaŽdéneoprávněnépouŽitídotace nebo zadrženípeněŽníchprostredkťt
jakodotaceje porušením
rozpoětové
kázně.

právnickéosoby)
Y||.Zv|áštní
ustanovení(v pŤípadě
V pťípadě,
Že dojde ke zrušenípr'ljemcedotace s likvidacínebo v pĚípaděpťeměnypríjemce
je
dotace, tento povinen zajistit,Že práva a povinnostiz této smlouvy vyplfvajícíbudou
spIněny.

V|l|. Závěreěná ustanovení
1 . Tatosmlouvanabfváp|atnosti
a učinnosti
dnempodpisuoběmasmluvními
stranami.
2 . Písemnosti
mezi stranamitétosmlouvy,s jejichŽobsahemje spojenvznik,změna nebo
zánik práv a pÓvinnostíupravenlchtoutosmlouvoUse dorulujído datov1ichschránek
písemnost
nebopoštoudo vlastních
rukou.Povinnostsmluvnístranydoručit
do v|astních
je
jakmi|e
pri
poštou,
pošta
písemnost
rukou splněna
doručování
adresátovidoručí.
Učinkydoručení
nastanoui tehdy,jestliŽepoštapísemnostsm|uvnístraněvrátíjako
nedoručenou.
3 . Tato smlouva mťrŽebyt měněna pouze písemnf
mi dodatky podepsanf
mi oběma
smluvními
stranami.
4 . Tato smlouvaje vyhotovena
ve dvou vftiscíchs p|atností
originá|Ll,
z nichŽjedenviitisk
jeden
obdrŽíposkytovatel
dotacea
vftiskobdrŽípÍíjemce
dotace.
5 . Vzh|edemk verejnoprávnímu
charakteru
obcepiíjemcedotacevfs|ovněprohlašuje,
Žeje
s toutoskutečností
obeznámena souhlasíse zpracováním
sv1/chudaj poskytovatelem
prístupuk informacím,
dotaces oh|edemna zákon č' 10611999
sb., o svobodném
ve
predpis, a rovněŽse zveĚejněním
zněnípozdějších
smluvníchpodmínekobsaŽenfch
právníchpredplsťr,
v tétosmlouvěv rozsahua za podmínek
vypl1/vajících
z pĚíslušnlch
zejménazákona č. 106/1999 Sb., o svobodnémpĚístupuk informacím,
Ve znění
pozdějších
pĚedpisťt.
6 Príjemcedotace souhlasíse shromaŽd'ování.m,
uchováníma zpracovánímsvfch
osobních dajť' obsaŽenfch V této smlouvě poskytovatelemdotace (príp'jeho
zaměstnanci),a to pouze proučely vedení evidence a projednánív orgánech
poskytovatele
dotace a zverejněnírozhodnutí
těchto orgán , uzavňení
smluv, apod.,
jsou tyto udajeobsaŽeny,tj.všudetam, kde lze uvedenímosobníchudajťt
ve kten./ch
pĚedejít
právníhovztahu.Tento souhlasje poskytovánna dobu
záměně častníkťt
neurčitou,
nejdéIe
všakdo okamŽiku,
kdy pomine čel,prokteqfbudouuvedenéosobní
daje zpracovány,s vfjimkamistanovenymizv|áštními
zákony, Príjemcedotace si je
zároveĎ vědom svi/ch práv upravenfchpĚíslušnfmi
ustanoveními
zákona č,.10112000
Sb., o ochraně osobníchudaj a o změně někteqfchzákon , Ve znění pozdějších
pĚedpisťt.
7 . PĚíjemcedotace dáIe souhlasís tím, že ze strany poskytovateledotace bude, resp. mŮŽe
bi/t' pri dodrŽenípodmínekstanovenfchzákonem č. 101l2o00 Sb., o ochraně osobních

zveĚejněnatato
ridajťra o změně někte1./ch
zákon , Ve znění pozdějšíchpĚedpisťt,
informace
tfkající
se tétosmlouvya jejíhop!nění.
smlouva,jejíčástnebodílčí
městysena svémzasedánídne 21.9.2018,
zastupitelstvo
8 . Uzavienísmlouvyschvá|i|o
č.usn.29.
ji d|e
rozumíjejímuobsahua uzavťely
Že si smlouvupĚečetly,
9 . Sm|uvní
stranyprohlašujÍ,
podpisy'
svépravéa svobodnév le, coŽ stvzujísvfmi
V NovémVese|ídne 2/7 ,q

2o(ť

veŽd,árenadSázavoudne ,|l//, fr,r$f

,/4

//t

L
4ú4
starostaměst
za poskytovai

RNO
lt

. .:i . . ./

/,

, /!
reditelkaOblas

?

íí a

\!/

rad S.ázavou
,d sázavou
{990260
I

