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1. Městys NovéVeselí
se sídlemNa Městečku114.592 14NovéVeselí
IČ 00294926
zastoupenastarostouMVDr. ZdeřlkemKřivánkem
bankovníspojeníČeskáspořitelna,a.s.
čísloúčtu:
1622452399i0800
(dálejen ,,poskytovatel
dotace..)

a

2. Centrum ZDISLAVA
se sídlemRadnická350,59231 NovéMěsto na Moravě
IC 43378692
zastoupenaředitelkouIng.Mgr. Hanou Janů
bankovníspojení:
Komerční
banka,a.s.
číslo
účtu:
2I544I75ll0 100
(dálejen ,,příjemce
dotace..)
uzavírajíníŽeuvedeného
dne,měsícea roku v souladus ust. $ 85 písm.cl zákonač. I28/2OO0Sb.,
o obcích(obecnízřízení),
ve zněnípozdějších
předpisů,zákonemč.25012000
Sb., o rozpočtových
pravidlechúzemních
rozpočtu,ve znéní
pozdějších
předpisů,a ust. $ 159 a násl. zákonat. sootzooq
Sb., správníŤád,ve zněnípozdějších
právníchpředpisůtuto :
vEŘEJNoPRÁvNÍ
SMLOUVU

.l

o poskytnutí
dotacezrozpočtuměstyse
NovéVeselív roce20l8 (dálejen,,smlouva..)

Clánek I.
obecnéustanovení
Ve smyslu zékonač,.25012000Sb., o rozpočtoqýchpravidlech územníchrozpočtů,ve znění
pozdějších
předpisů(dálejen ,,zákono rozpočtových
pravidlechúzemních
rozpočtů..)
poskytuje
poskytovateldotacepříjemcidotacedotaci na účeluvedenýv čliínkuII. této.-io'1.y. róstyinute
prostředkyna zák|adětétosmlouvy spadajípod PověřeníKraje Vysočinak zajištěnídostupnosti
poskýoviínísociální služby zaŤazenimdo sítěveřejně podporovanýchsociálnich služebír'u;i
Vysočinavydané
dne30. |2.2016.
Pověření slouŽí k zajiš!ěnídostupnostiposkytovánísociální sluŽby pro poskytovateleslužby:
CentrumZDISLAVA,IC 43378692,Radnická 350, NovéMěsto naMoravě 5g2 3l, ID sociální
sluŽby:9670040.Tento poskýovatel službyje zaŤazendo sítěveřejně podporovanýchsociálních
sluŽebv Kraji Vysočina.
Veřejná finančnípodpora,která je přidělena na zěk|adětohoto dokumentu,tvoří nedílnousoučást
jednotnévyrovnávací platby, která je |tazená poskytovateli sluŽeb v souladu s Rozhodnutím
Komise ze dne20. 12.20II o pouŽitíčl.106odst.2 Smlouvyo fungováníEvropskéunie na státní

podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům
pověřen;fm poskytováním služebobecnéhohospodářsk éhozž4mu(20I2l2I lEU).

Čtánek II.
Výše dotace a její účel
Poskýovatel dotace poskytuje touto smlouvou vroce 2018 příjemci dotace finanční
1'
prostředky v souladu s ČlankemI. tétosmloulry, a to:
.

2.

Účelově určenouprovozní dotaci ve výši 27 586,--Kč
(slovy:dvacetsedmtisícpětsetosmdesátšest
korun českých)a příjemce dotace tyto ťrnanční
prostředky přijímá. Finančníprostředky jsbu poskyovány formou záIohy s povinností
následnéhovyúčtování.

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

ČHnckIII.
Způsob poskytnutí dotace
1. Poskytovateldotaceuvolnípříjemci dotacefinančníprostředky ve výši 27 s86,-Kč do 15-ti dnů
od podpisu smlouvy' a to bezhotovostním převodem na bankovní účetuvedený v záh|avi
smlouvy',pod variabilním symbolem 390006.

Clánek IV.
Zák|adní povinnosti příj emce dotace
1. Příjemce dotace je povinen použíttouto smlouvou poskytnutou dotaci výhradně v souladu
s účelemuvedeným v čl.il. tétosmlouvy' Tyto prostředky nesmíposkytnout jiným právnickým
nebo fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojenés poskytováním sluŽby, na kterou byly
poskytnuty.
2. PŤíjemcedotaceje povinen viditelně uvádět při veškeréveřejnéprezentaci svéčinnosti,na nížje
dotace poskytována, ídaj o tom, Že je ěinnost realizována za ťtnanční
podpory poskytovatele
dotace.
3. Příjemce dotace je povinen véstúčetnictví
v souladu se ziíkonem č. 56311991Sb., o účetnictví,
jen
ve znění pozdějšíchpředpisů (dále
a dalšími souvisejícími platnými
,,zákon' o účetnictví..)
právními předpisy. Příjemce dotace je povinen účetní
záznamy oznaěit tak' aby bylo zřejmé,že

se jedná o niáklad fuazený z dotace poskýnuté dle tétosmlouvy a na účetníchzéunartechuvést
prostředků.
výši čerpanýchťrnančních
4. Príjemce dotace je povinen předložit poskytovateli dotace finanční vypořádaní dotace
nejpozději do 31. 3. 20|9 a ve stejnélhůtě vrátit poskýovateli dotace na jeho účetnepoužité
finanční prostředky, ato bezhotovostním převodem na účetposkytovatele dotace uvedený
v záhlavi tétosmlouw
5. Příjemce dotace je povinen na žádost poskýovatele dotace sdělit písemně ve lhůtě určené
poskytovatelem dotace poŽadované doplňující iďormace související s čerpáním dotace
poskýnuté dle tétosmlouvy.

6.

Příjemce dotace je povinen písemně informovat poskýovatele 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 zménanastala. Příjemce dotace je povinen doloŽit změnu
relevantními doklady. Poskytovatel dotace ohlášenézményeviduje a pouze v případě, že změnu
nelze akceptovat, písemně o tétoskutečnostipříjemce dotace vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních
dnůode dne, kdy mu bylo oznámení změny doruěeno' včetněuvedenídůvodu.

7.

Příjemce dotace je rovněŽ povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část
poskytovateli dotace způsobem uvedeným v čl. N. odst. 4 smlouvy' jestliže odpadne účel,na
kteý j sou |rnančníprostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnůode dne' kdy se příjemce
dotace o tétoskutečnostidozví.

8. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškerédokumenty a úěetnízéu:nar.rty
související
s poskytovrínímdotace dle tétosmlouvy a prokazujícíčerpanífinančníchprostředkůna po dobu
10 let následujících po skončení kalendářního roku, na který byly finanční prostředky
poskytnuty.
9. Příjemce dotace je povinen pruběžně informovat poskytovatele dotace o všech změnách, které
by mohly při vymáhrínízadrženýchnebo neoprávněně pouŽifých prostředkůdotace zhoršitjeho
pozici věřitele nebo dobýnost jeho pohledávky. Příjemce dotace je zejménapovinen oznámit
poskytovateli dotace do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo kudálosti, skutečnosti,které
mají nebo mohou mit za nrísledekzéntkpříjemce dotace,jeho transformaci, sloučeníči splynutí
s jiným subjektem, změnu statutárníhoorgánu příjemce dotace.
l0.Příjemce dotace je povinen zajistit při přeměně právnické osoby, aby práva a povinnosti ze
smlouly přešly na nástupnickou právnickou osobu nebo podat návrh na ukončenísmlouvy.
V případě zrušení právnické osoby s likvidací provede příjemce dotace vyričtovaní ke dni
likvidace.
čbnek V.
Kontrolní ustanovení
1.

Poskýovatel dotace je oprávněn kontrolovat dodrženípodmínek smlouvy a příjemce dotace
je povinen tuto kontrolu strpět.

2.

Příjemce dotace je povinen i po skončeníúěinnostismlouvy vytvářet podmínky k provádění
kontroly plnění smlouvy a hospodďení se svěřenými finančnímiprostředky. Příjemce dotace je
povinen umoŽnit výkon kontroly dle odst. l tohoto článku' poskýnout potřebnou součinnost

I

všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Příjemce dotace je povinen předložit
poskytovateli dotace k nahlédnutíveškeréprukaznéúčetnízěunarrryvztahujícíse k čerpríní
zéznarrÍt.
veškeýchúčetních
dotacedle tétosmlouvya strpěti předložení

čHnek VI.
Důsledkyporušenípovinnostípříjemcedotace
Příjemce dotace je povinen poskýnuté finaněníprostředky poskýovateli dotace vrátit,
jestližepříjemcedotacenesplníněkterouze svých povinnostístanovenýchv článkuIV' popř.jinou
použijeposkytnuté
prostředky(případně
povinnostvyplývajícíze smlouvy,zejménapokud
ťrnanční
jejich ěást)v rozporus toutosmlouvou.

cl. vII.
Ukončenísmlouvy
1 . Tuto smlouvu |ze zrušttpísemnoudohodou smluvních stran nebo výpovědí.

2. Kterríkoli smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez ldéní důvodu.

Výpovědní lhůtačiní30 kalendářních dní a počínáběŽet |. dnem nasledujícímpo dni doručení
výpovědi druhésmluvní straně. V případě pochybností se má za to, Že výpověď byla doručena
5. dnem od jejího odeslání.

čHnek VIII.
Závérečnáustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnostidnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je
vyhotovenave dvou stejnopisech,ztichžpo jednom obdrŽikaždá smluvní strana.
2. Tato smlouva byla projednána na zasedáníRady městyse Nové Veselí konanémdne 19. 3 . 2018
a schválena usnesenímpřijadm č.60.
3. Příjemce dotace souhlasíse zveřejněním smlouvy v Registru smluv poskýovatele dotace.

V NovémVeselídne20. 3. 2018
Poskytovateldotace:

MVDr. Zden
starostar

MěstěnaMoravě
V Novém
dne....fu..l..le.ď..
Příjemcedotace:

N\...

",, Ing.M1
,*\ředitelkaC
:

\UA
iví|

I

