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1. Městys NovéVeselí
se sídlemNa Městečku|l4,592 14 NovéVeselí
IČ:00294926
zastoupenastarostouMVDr. Zďeťkem KŤivánkem
bankovníspojeníČeskáspoŤitelna'a.S.
čísloričtu:
| 62245239910800
(dálejen ,,poskytovateldotace..)

"/rrq

a
2.

Centrum ZDISLAVA
se sídlemRadnická3s},592 31 Nové Město na Moravě
IČ:$378692
zastoupenaŤeditelkouIng. Mgr. Hanou Jan
bankovníspojení:Komerčníbanka' a.S.
čísloričtu:
2|5441751/0100
(dálejen ,,pŤíjemce
dotace..)

uzavírajínížeuvedenéhodne, měsícea roku v souladu s ust. $ 85 písm.cl zákona č. 12812000Sb.,
o obcích (obecní zŤízení),
ve zněnípozdějšíchpŤedpisťr,
zákonem č,.25012000Sb., o rozpočtovych
pravidlech rizemníchrozpočtri,ve zněnípozdějšíchpŤedpis , a ust. $ 159 a násl. zákonač,50012004
Sb., správníÍád,ve zněni pozdějšíchprávníchpŤedpisrituto :

vEŘEJNoPRÁvNÍ
SMLOLTVT_T
,l

o poskynutídotacez tozpočtu
městyseNovéVeselív roce zftg (dálejen ,,smlbuva..)

Clánek I.
obecné ustanovení
Ve smyslu zákona č. 25012000 Sb.' o rozpočtovych pravidlech rizemních rozpočt Ve znění
,
pozdějšíchpŤedpisri(dále jen ,,,zákono rozpočtovychpravidlech rizemních rozpočt.i..;poskytuje
poskytovatel dotace pŤíjemcidotace dotaci na ričeluvedeny v článku II. této..lou'oy.-Poskytnuté
prostŤedkyna zák|adě této smlouvy spadajípod PověŤeníKraje Vysočina k zajišténí
dostupnosti
poskytování sociální služby zaŤazenímdo sítě veŤejněpodporovanych sociálních služeb u r'uii
Vysočinavydanédne 30. 12.2016.
PověŤeníslouží k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby pro poskytovatele služby:
Centrum ZDISLAVA, IČ: 8378692, Radnická 350, Nové Město na MoraG 592 31, ID sociální
sluŽby: 9670040. Tento poskyovatel službyje zaÍazendo sítě veŤejněpodporovanych sociá1ních
služebv Kraji Vysočina.
VeŤejnáfinančnípodpora, kteráje pŤidělenana zákIadě tohoto dokumentu, tvoŤínedílnou součást
jednotné vyrovnávací platby, která je hrazená poskytovateli služeb v souladu s
Rozhodnutím
Komise ze dne2a. 12.2011 o použitíčl. 106 odst.2 Smlouvy o fungováníEvropskéunie na státní
podporu ve formě vyrovnávací platby Za závazek veŤejnésluŽby udělené určit;im podnikťrm
pověŤen;imposkytovánímslužebobecnéhohospodáŤského
zájmu (2O1212| lEU) .

článek II.
Vyše dotace a její ričel
1.
Poskytovatel dotace poskytuje touto smlouvou V roce 20L9 pŤíjemci dotace finanční
prostŤedky,. souladu s ČlankemI. tétosmlouvy, a to:
.

2.

Účelově určenouprovozní dotaci ve qfši 30.888,..Kč (slovy: tŤicettisícosmsetosmdesátosm
korun českych)a pŤíjemcedotacetyto finančníprostŤedkypŤijímá.FinančníprostŤedkyjsou
poskytovány formou zálohy s povinnostínáslednéhovyričtování.
Dotaceje určenana financování:
sociální služba:Centrum ZDISLAVA
druh sociální služby:dennístacionáŤe,jehožklientemje obyvatelkaNového Veselí

čHnek III.
Zprisob poskytnutí dotace
prostŤedkyve vfši 30.888,-Kč do 15.ti dn
1. Poskytovatel dotace uvolní pŤíjemcidotace Íinanční
od podpisu smlouvy', a to bezhotovostním pŤevodem na bankovní ričet uvedeny v záh|aví
smlouvy, pod variabilním symbolem 00294926.

ČHnek I\'.
Zál<|adnípovinnosti pŤíjemce dotacé
1. PŤíjemcedotace je povinen použíttouto smlouvou poskynutou dotaci v;ihradně v souladu
s riěelem uvedenym v č1.II. tétosmlouvy. Tyto prostŤedkynesmíposkytnoutjin;im právnickym
nebo fyzickym osobám, pokud nejde o rihrady spojenés poskyováním služby,na kterou byly
poskytnuty.
2. PŤíjemcedotaceje povinen viditelně uvádět pŤiveškeréveŤejnéprezentacisvéčinnosti,nanížje
dotace poskyovéna, idaj o tom, že je činnostrealizována za finančnípodpory poskytovatele
dotace.

3.

PŤíjemcedotaceje povinen véstrÍčetnictví
v souladu se zákonem č,, 56311991Sb., o ričetnictví,
jen,,zákon
ve znění pozdějšíchpŤedpisri(dále
o ťrčetnictví,,)
a dalšímisouvisejícími platn;imi
právními pŤedpisy.PÍíjemcedotace je povinen ričetnízáznamy označíttak, aby bylo zÍejmé,že
se jedná o náklad brazeny zďotace poskytnutédle tétosmlouvy anaričetních záynamechuvést
vyši čerpanychfinančníchprostŤedkri.

4. PŤíjemce dotace je povinen pŤedloŽit poskytovateli dotace finanční vypoÍádání dotace

nejpozději do 31. 3. 2020 a ve stejnélh tě vrátít poskytovateli dotace na jeho ričetnepoužité
finančníprostŤedky,a to bezhotovostním pŤevodemna ričet poskyovatele dotace uvedeny
v záh|avítétosmlouvy

5. PŤíjemcedotace je povinen na žáďostposkytovatele dotace sdělit písemně ve lhritě určené
poskytovatelem dotace požadované doplřující informace související s čerpáním dotace
poskytnutédle tétosmlouvy.
6. PŤíjemcedotace je povinen písemně informovat poskyovatele dotace o jakékoliv změně
v ridajíchuvedenych v tétosmlouvě ohlednějeho osoby a o všech okolnostech, kterémEí nebo
by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle této smlouvy, a to nejpozději do 10
pracovních dnťrode dne, kdy tato zménanastala. PŤíjemcedotace je povinen doložit změnu
relevantnímidoklady. Poskytovatel dotace ohlášenézměny eviduje apouze v pŤípadě,
žezměnu
nelze akceptovat,písemněo tétoskutečnostipŤíjemcedotace vyro^tmí ve lhritě 10 pracovních
dn ode dne' kdy mu bylo oznámení změny doručeno,včetněuvedení drivodu.
7. PŤíjemcedotace je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostŤedky či jejich část
poskytovateli dotace zprisobem uvedenym v čl. IV. odst. 4 smlouvy, jestliže odpadne ričel,na
ktery jsou finančníprostŤedkyposkytovány, a to do 15 pracovníchdnri ode dne, kdy se pŤíjemce
dotaceo tétoskutečnostidozví.
8. PŤíjemcedotace je povinen Ťádněuchovávat veškerédokumenty a ričetnízáznamy související
s poskytovánímdotace dle tétosmlouvy aprokazujícíčerpánífinančníchprostŤedkťr
napo dobu
10 let následujících po skončeníkalendáŤníhoroku, na ktery byly finanční prostŤedky
poskytnuty.
9. PŤíjemcedotaceje povinen prriběžněinformovat poskyovatele dotace o všech změnách'které
by mohly pŤi vymáhání zadrženychnebo neoprávněně použítychprostŤedk dotace zhoršitjeho
pozici věŤitelenebo dobytnost jeho pohledávky. PŤíjemcedotace je zejménapovinen oznátmtt
lt.rskrtor.atelidotace do 10 pracovníchdnťrode dne, kdy došlo k události, skutečnosti'
které
majínebo mohou mítza následek ZánikpŤíjemcedotace,jeho t1ansformaci,sloučeníči splynutí
s jinym subjektem,změnu statutárníhoorgánu pŤíjemcedotace.
l0.PŤíjemcedotace je povinen zajistit pŤi pŤeměněprávnické osoby, aby práva a povinnosti ze
smlouvy pŤešlyna nástupnickou právnickou osobu nebo podat návrh na ukončenísmlouvy.
V pŤípadězrušeníprávnické osoby s likvidací provede pŤíjemcedotace vyričtováníke dni
likvidace.
Clánek V.
Kontrolní ustanovení

l.

Poskytovatel dotaceje oprávněn kontrolovat dodrženípodmínek smlouvy apŤíjemce
dotace
je povinen tuto kontrolu strpět.

2.

PŤíjemcedotaceje povinen i po skončeníričinnostismlouvy vytváŤetpodmíoky k provádění
kontroly plnění smlouvy a hospodaŤení
se svěŤenymifinančnímiprostŤedky.PŤíjemcgdotaceje
povinen umožnit qfkon kontroly dle odst. 1 tohoto článku, poskynout potŤebnousoučinnost
všem osobám oprávněnym k provádění kontroly. PŤíjemce dotace je povinen pŤedložit
poskytovateli dotace k nahlédnutíveškeré prtlkazné ričetní záznamy vúahující Se k čerpání
dotacedle tétosmlouvy a strpět i pŤedložení
vešker;ichričetníchzť.rlnamiu.

článek VI.
Drlsledky porušenípovinnostípŤíjemcedotace
PŤíjemcedotace je povinen poskytnuté finančníprostŤedkyposkytovateli dotace vrátit,
jestližepŤíjemcedotace nesplníněk1erouze sv;ich povinnostístanovenychv článku IV, popŤ.jinou
povinnost vypl1ivajícíze smlouvy', zejménapokud použije poskytnutéfinančníprostŤedky(pŤípadně
jejich část)v rozporu s touto smlouvou.

Čl.vII.
Ukončenísmlouvy
1 . Tuto smlouvu Lze zrušttpísemnou dohodou smluvních stran nebo v;ipovědí.
)

Kterákoli smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědét bez udání drivodu.
Vypovědní lhťrtačiní30 kalendáŤníchdní apočínáběŽet1. dnem následujícímpo dni doručení
vypovědi druhésmluvní straně.V pŤípaděpochybnostíse má za to, že vypověď byla doručena
5. dnem od jejíhoodeslání.

Clánek VIII.
Závérečnáustanovení

1. Tato smlouva nabÝvá platnosti a ričinnostidnem jejíhopodpisu oběma smluvnímistranamia je
ryhotovena ve dvou stejnopisech,z nichz po jednom obdrŽikaŽďá smiuvní strana.
,
2. Tato smlouva byla projednanana zaseďáníZastupítelstvaměstyseNové Veselí konanémdne 28.
I.2019 usnesením
č.3.II.8.
3. PŤíjemcedotace souhlasíse zveŤejněnímsmlouvy v Registru smluv poskytovateledotace.

V Novém
Veselían".43,(.Q{7

V Novém
MěstěnaMoravě
dne.....a.:
l...q 11

Poskytovateldotace:

MVDr. Zr
staror

Ing.M
Íeditelka(

