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o poskytnutídotacez rozpočtuMěstyseNové Veselív roce 2017 (dá|ejen ,,smlouva..)
Smlouva se uzavírá mezi,.
Městys NovéVeselí

IČ:

00294926,

síd|o:

Na Městeěku1l4, 59214 NovéVeselí'

zastoupený:

starostouobce panemMVDr. ZdeňkemKřivánkem

bankovníspojení:
čísloúčtu:

Českáspořitelnaa. s.
r622452399/0800

(dálejen,,poskytovatel..)
a
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
IČ:
sídlo:
zastoupena:
bankovníspojení:
Čísloúčtu:

00499811
Hábova l57l' l55 00 Praha5 _ Stodůlky
-I
Mgr. Janou Fenclovou,ředitelkou
Komerčníbanka,a.s.
16835061/0100

,

(dálejen',příjemce..)
čhnek I.
obecné ustanovení
Ve smyslu zákona ě. 25012000Sb., o rozpoětových pravidlech územníchrozpočtů'
ve znění pozdějšíchpředpisů(dále jen ,,zákon o rozpočtovychpravidlech územníchrozpoětů..)
poskytujeposkýovatel příjemci dotaci na účeluvedenýv ělánku II. tétosmlouvy. Poskýnuté
prostředky na zák|adě tétosmlouvy spadajípod Pověření Ministerstva práce asociálníchvěcí
k zajištěnídostupnostiposkytovánísociálníslužbyzaÍazením
mezi veřejně podporovanésociální
sluŽby s celostátním a nadregionální působností.Pověření slouŽí k zajištění dostupnosti
poskytovánísociální služby pro poskytovatelesluŽby: Raná péčepro Moravu a Slezsko' ID
sociální služby:7||8025. Tento poskýovatel službyje zaŤazendo sítěveřejně podporovaných
sociálníchslužebv kraji Vysočinapro rok 20|7. Veřejná finančnípodpora,kteráje přidělena na
zák|adě tohoto dokumentu,tvoří nedílnousouěástjednotnévyrovnávací platby, která je hrazená
poskytovatelisluŽebv souladus RozhodnutímKomise ze dne 20. |2.20l1 o pouŽitíěl. l06 odst.
2 Smlouvy o ťungování
Evropskéunie na státnípodporuve formě vyrovnávacíplatby za závazek

veřejné služby udělené určitým podniků pověřeným poskytováním sluŽeb obecného
hospodářskéhozájmu (20 |2l 2| lEU).
Tato dotaceje v souladu s platnými Zásadami, jimž se řídí výše uvedenéPověření a na které
je v tomto Pověřeníodkazováno.

Clánek II.
Výšedotace a její účel
1. Poskytovate| dotace poskytuje touto smlouvou v roce 20|7 příjemci dotace finanění
prostředky v souladu s ČlánkemI. tétosmlouvy, a to:
o

úěelově určenouprovozní dotaci zrozpoětu Městyse ve výši: 5.450'. Kč (slovy:
pěttisícčtyřistapadesát
korun českých)a příjemce týo finančníprostředky přijímá.
Finančníprostředkyjsou poskytoványformouzá|ohy s povinnostínásledného
vyúčtování.

2. Dotaceje určenana financování:
pro Moravu a Slezsko,ID 7l l8025
sociálnísluŽba:Raná péče

C|ánek III.
Způsob poskytnutídotace
1. Finančníprostředky vcelkové \.ýši 5.450,- Kč budou příje1nciuvolněny do l5-ti dnů
od podpisu smlouvy, a to bezhotovostnímpřevodem na bankovníúčetuvedený v zál,iaví
smlouvy.

Clánek IV.
Zák|adní povin n osti p říj emce
1 . Příjemce je povinen použítdotaci výhradně v souladu s účelemuvedeným v čl. II. této
smlouvy. Týo prostředky nesmí poskýnout jiným právnickým nebo szickým osobám,
pokud nejde o úhradyspojenés poskytovánímsluŽby,na kterou byly poskytnuty.
.,

Příjemceje povinen viditelně uvádět při veškeréveřejnéprezentacisvéčinnosti,na níŽje
podporyposkýovatele.
dotaceposkytována,údaj
o tom, žeje činnostrea|izovánazaťtnanění

3. Příjemceje povinen véstúčetnictví
v souladu se zákonem č. 56311991Sb., o účetnictví,
ve

znénípozdějšíchpředpisů(dále jen ,,zákon o účetnictví..)
a dalšímisouvisejícímiplatnými
právnímipředpisy. Příjemceje povinen účetní
záznamy označittak, aby bylo zřejmé,že se
jedná o náklad hrazený z dotaceposkýnuté dle tétosmlouvy a na účetních
zánnamechuvést
prostředků.
finančních
čerpaných
aýši

4. Příjemce je povinen předloŽit poskýovateli finanční vypořádání dotace nejpozději
do 15. 2.20t8 a ve stejnélhůtě vrátit poskyovate|i na jeho účetnepoužitéfinanční
prostředky, a to bezhotovostnímpřevodem na účetposkýovate|e uvedený v záh|aví této
smlouvy.
5.

poskytovatelem
Příjemceje povinen na žádostposkýovate|esdělit písemněve lhůtěurčené
poŽadované
doplňujícíinformacesouvisejícís čerpáním
dotaceposkýnutédle tétosmlouvy.

6. Příjemce je povinen písemně informovat poskýovatele o jakékoliv změně v údajích
uvedenýchv tétosmlouvě ohlednějeho osoby a o všechokolnostech,kterémají nebo by
mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle této smlouY!, d to nejpozději do l0
pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Příjemce je povinen doložit změnu
relevantnímidoklady. Poskýovatel ohlášenézměny eviduje a pouze v případě,Že změnu
nelze akceptovat'písemněo tétoskutečnostipříjemcevyrozumíve |hůtěl0 pracovníchdnů
ode dne,kdy mu bylo oznámenízměny doruěeno,včetněuvedenídůvodu.
1

Příjemceje rovněžpovinen vrátit poskýnutéfinančníprostředkyčijejich ěást poskytovateli
způsobemuvedenýmv čl. IV. odst. 4 smlouvy,jestliŽe odpadneúčel,na kte4ýjsou finanční
prostředky poskýovány, a to do 15 pracovníchdnů ode dne, kdy se příjemce o této
skutečnosti
dozví.

8. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškerédokumenty a účetnízáanamy související
s poskytovánímdotace dle tétosmlouvy a prokazujícíčerpánífinančníchprcstředkůna pc
po skončeníkalendářníhoroku, na kpry byly finančníprostředky
dobu l0 let nás|edujících
poskýnuty.

9. Příjemceje povinen průběŽněinformovatposkytovateleo všechzměnách,kteréby mohly při

vymáhání zadrŽených nebo neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici
věřitele nebo dobytnostjeho pohledávky.Příjemceje zejménapovinen oznámitposkýovateli
do l0 pracovníchdnůode dne, kdy došlok události,skutečnosti,
kterémajínebo mohou mít
za následek příjemcůvzánik, transformaci,s|oučení
ěi splynutís jiným subjektem,změnu
statutárníhoorgánu příjemce.

10. Příjemceje povinen zajistit při přeměněprávnickéosoby,aby práva a povinnostize smlouvy
přešlyna nástupnickouprávnickou osobu nebo podat návrh na ukoněenísmlouvy. V případě
zrušeníprávnickéosoby s likvidacíprovedepříjemcevyúčtování
ke dni likvidace.

Clánek V.
Kontro|ní ustanovení
l. Poskýovatel je oprávněnkontrolovatdodrženípodmíneksmlouvy a příjemceje povinen tuto
kontrolu strpět.

2. Příjemceje povinen i po skončeníúěinnostismlouvy vytvářet podmínkyk prováděníkontroly
plnění smlouvy a hospodařeníse svěřenými finančnímiprostředky. Příjemceje povinen
umožnit výkon kontroly dle odst. 1 tohoto článku, poskytnout potřebnou součinnostvšem
osobám oprávněným k provádění kontroly. Příjemce je povinen předloŽit poskytovateli
k nahlédnutí
veškeréprůkaznéúčetní
zéanamyvztahujícíse k čerpánídotace dle tétosmlouvy
a strpět i předloženívešker1ých
účetních
zinnamŮ.
čhnek VI.
Důsledky porušenípovinnostípříjemce
Příjemceje povinen poskytnutéfinančníprostředkyposkýovateli vrátit,jestližepříjemce
nesplníněkterouze svých povinnostístanovenýchv článkuIV, popř. jinou povinnostvypl;ývající
ze smlouvy, zejménapokud použije poskýnuté finančníprostředky (případnějejich část)
v rozporu se smlouvou.

čt.vrr.

Ukončenísm|ouvy
Smlouvu lze zrušitnazák|aděpísemné
dohodysmluvníchstrannebo qýpovědí.
Kterákoli smluvní stranaje oprávněna tuto smlouvu písemněvypovědět bez udání důvodu.
Výpovědnílhůtačiní30 kalendářníchdní a počínáběŽet l. dnem následujícímpo dni doručení
vjpgvědi'-{ryhésmluvní s1raně.V případěpochvbnostíse má Za to, že qýpověď byla doručena
5. dnemod jejíhoodeslání.

čhnek WII.
Závěrečnáustanovení
1. Smlouva nabyvá platnosti a účinnostipodpisem smluvníchstran a je vyhotovenave dvou
stejnopisech,znichŽjedenobdrŽípříjemcea jedno poskýovatel.
2. o poskytnutífinančníchprostředkůa uzavřeníveřejnoprávnísmlouvy rozhodla Rada městyse
NovéVeselíusnesením
ě. 43 ze dne 13.2.20|7.
3. Příjemcesouhlasíse zveřejněnímsmlouvyv Registrusmluv poskytovatele.
tl,
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