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llI. Výše dotace
Poskytovate|se zavazuje př,1emcidotace poskytnoutna jeho, shora uvedený účet,
jednorázově
ve výši2í'000'.Kč,a to nejpozději
do 31.8.20í9.
částku(dotaci)
lv. Úeel dotace a doba dosaŽení účeludotace
nák|adů
částečného
hrazeníprovozních
1. Poskytovatel
dotaceposkytujedotaciza úče|em
pečovate|ské'
péče
poskytováním
a Charitní
sluŽeb:Domácíhospicové
spojenýchs
sIuŽby.
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dotacebudedosaŽenodo 31. 12,2019.
úče|u
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V. Podmínky poskytnutídotace
1' Příjemceje oprávněnčerpatdotacik financování
nák|adů
vzniklýchpři zajištění
s|uŽeb
uvedenýchv č|ánkulV. tétosm|ouvyv obdobíod 1. 1' 2019 do 31' 12. 2019 včetně
souvisejících
nák|adů,
kterébudouprop|aceny
do 20' 1.2020.
jen
poskytovate|e
(dá|e
2' Zástupce
zástupce obce) je oprávněnv sou|aduse
dotace
zákonemč,'320|2001sb', o finanční
kontro|e
ve veřejnésprávě,vykonávatkontro|u
nad
je
poskytnutou
přičemŽ
příjemce
povinen
nak|ádáním
s
dotací,
dotace
tuto
kontro|u
strpět,
.
poskýnout zástupci poskýovate|idotace součinnost,1akoži poskytnoutna vyžádání
veškeroudokumentaci,
včetněfinančních
výkazŮvztahujících
a Účetních
se k předmětu
p|nění
p|nění
d|etétosm|ouvy,
a to i po ukončeňí
d|etétosm|ouvy
ve Ihůtě
d|eobecně
právn
před
pisů.
závazných
ích
3. Příjemcedotaceje povinenpouŽítposkytnutou
dotacivýhradněpro účel
stanovenýv č|.
lV. tétosm|ouvy.
3. Příjemcedotaceje povinenpo sepsánísmlouvyuvéstnázev donátorana webových
zprávě, vztahující
stránkáchwww.zdar'charita.cz
a i ve výroční
se k roku, ve kterémby|a
dotaceposkytnuta.
Vl. Finančnívypořádání poskytnutédotace
poskytovate|i
poskýnuté
1. Příjemcedotaceje povinenpřed|ožit
dotacefinanční
vypořádání
dotacenejpozději
do 3't.1.2020.
-ďotace póviňeň
2. NepouŽitoučást dotacele příjemce
vrátit na shórá uvědáný-Í6éi
poskytovate|e
,
dotacenejpozději
do 31' 12' 2019'
.l
jako
pouŽití
peněŽních
prostředků
poskytnutých
3. KaŽdéneoprávněné
dotacenebozadržení
dotaceje porušením
rozpočtové
kázně.
V|I.Zvláštníustanovení (v případě právnické osoby)
příjemce
V případě,Že dojdeke zrušení
dotaces |ikvidací
nebov případěpřeměnypř'tjemce
je
povinen
práva
povinnosti
dotace, tento
zajistit,Že
z tétosm|ouvyvyp|ývající
a
budou
spIněny,

V!ll. Závěreěná ustanovení
1 . Tatosm|ouvanabýváplatnosti
a účinnosti
dnempodpisuoběmasm|uvními
stranami.
2 . Písemnosti
mezi stranamitétosm|ouvy,s jejichŽobsahemje spojenvznik,změna nebo

zánikpráva povinnostíupravených
toutosmIouvou
se doručujído
datových
schráneknebo
poštoudo v|astních
písemnost
rukou.Povinnostsmluvnístranydoručit
do v|astních
rukou
je sp|něnapři doručování
poštou,jakmi|epoštapísemhostadresátovidoručí.
Úeinty
poštapísemnost
doručenínastanou
itehdy,jest|iŽe
smIuvnístraně
vrátíjako
nedoručenou'
pouze
písemnými
podepsanými
3 . Tato sm|ouvamůŽebýt měněna
dodatky
oběma
smIuvními
stranami.
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5 . Vzh|edemk veřejnoprávnímu
Že je
charakteru
obce příjemce
dotacevýs|ovněproh|ašuje,
poskytovate|em
s toutoskutečností
obeznámena souhlasíse zpracováním
svýchúdajů
přístupu
dotaces ohledemna zákonč.106/,1999
Veznění
sb', o svobodném
k informacím,
pozdějších
předpisů,a rovněŽse zveřejněním
podmínekobsaŽených.vtéto
sm|uvních
právních
předpisů,
sm|ouvěv rozsahua za podmínek
zejména
vyp|ývajících
z přís|ušných
přístupukinformacím,
zákona č. 106/1999Sb., o svobodném
Ve znění pozdějších
předpisů.
6 . Příjemce
dotacesouhlasíse shromaŽd'ováním'
uchováním
svýchosobních
a zpracováním
jeho
poskytovate|em
(příp.
údajů
obsaŽených
v tétosm|ouvě
dotace
zaměstnanci),
a to
pouze pro úče|yvedení evidence a p1ojednánív orgánech poskytovateledotace
a zveřejnění
rozhodnutí
těchtoorgánů,uzavřenísm|uv,apod.,ve kteýchjsou tytoúdaje
předejítzáměně účastníků
obsaŽeny,tj.všudetam, kde |ze uvedenímosobníchúdajů
právníhovztahu. Tento souh|asje poskytovánna dobu neurčitou,nejdé|evšak
prokteý budou uvedenéosobníúdajezpracovány,
dookamŽiku,kdy pomine úče|,
s výjimkami
stanovenými
zv|áštními
zákony.Příjemcedotacesi je zároveňvědomsvých
práv upravených
přís|ušnými
ustanovenímizákona
č.101|2000
sb., o ochraněosobních
předpisů.
údajů
a o změněněkteýchzákonů,ve zněnípozdějších
7 . Příjemcedotacedá|esouh|así
s tím,žeze stranyposkytovate|e
dotacebude,resp.můŽe
podmínek
být' při dodrŽení
zákonemč.101/2000Sb., o ochraněosobních
stanovených
předpisů,zveřejněnatato
údajůa o změně něktených
zákonů,ve znění pozdějších
její
sm|ouva, částnebodí|čí
informace
týkající
se tétosm|ouvya jejíhop|nění.
ji dle
8 . Sm|uvní
stranyproh|ašují,
Že si sm|ouvupřečet|y,
rozumíjejímu
obsahua uzavře|y
svépravéa svobodné
vů|e,
coŽstvzujísvýmipodpisy.
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