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Veřejnoprávní smlouva č. 4 o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisu

Poskytovatel dotaci poskytne formou bezhotovostního převodu na účet příjemce a to do 30 dnů po 
podpisu této smlouvy.

Dotace musí byt použita v době realizace projektu vymezené v ČI. 2 smlouvy, tzn. v období 31.12. 
2019. V tomto časovém období musí být veškeré účetní doklady související s projektem vystaveny, 
příjemcem uhrazeny a zaneseny do účetnictví příjemce.

Obec: Radešínská Svratka
IČ: 00295205
se sídlem: Radešínská Svratka č.p. 134 
bankovní účetč.: 8223-751/0100 
zastoupená starostou: Jiřím Zavřelem

Na základě usneseni zastupitelstva obce Radešínská Svratka č. 222 /2020 ze dne 19.3. 2020 a žádosti ze 
dne 10.2. 2020 uzavírají níže uvedené smluvní strany podle ustanovení § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisu, tuto veřejnoprávní 
smlouvu:

Centrum Zdislava
IČ: 43378692
se sídlem: Radnická 350, 59231 Nové Město na Moravě 
bankovní účet č.: 215441751/0100
zastoupené ředitelkou: Ing. Hanou Janů

2. Příjemce je povinen dotaci použít výhradně k úhradě nákladu projektu vymezeného v ČI. 2 
smlouvy.

Poskytovatel dotace se za podmínek stanovených touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci dotaci 
v celkové výši 50000 Kč (padesát tisíc Kč) za účelem úhrady části nákladů Centra na období do 15.12. 
2020.

ČI. 2
Předmět smlouvy

ČI. 1
Smluvní strany

ČI. 3
Podmínky použití dotace

4. Příjemce je povinen doručit poskytovateli závěrečnou zprávu o činnosti Centra za r. 2020 do 3 I. I. 
2021.
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V Radešínské Svratce dne

23.3.2020
~7)1 OBEC

IČ 0029:

příjemceposkytovatel

Pokud dojde v době realizace projektu dle ČI. 2 smlouvy ke zrušení příjemce dotace s likvidací či 
jeho přeměně, je příjemce povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit poskytovateli, a to nejpozději 
do tří dnu od data zániku či přeměny. Poskytovatel si v takovém případě vyhrazuje právo vypovědět 
smlouvu. Výpovědní doba je jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem následujícím po doručeni 
výpovědi.

Dotace muže činit nejvýše 100 % nákladu projektu. Pokud příjemce celou dotaci nevyužije na účel 
nebo ve Ihutě stanovené v ČI. 2 smlouvy a poruší tak podmínky dle Cl. 3 odst. 2 nebo 3 smlouvy, 
je povinen nevyužitou část peněžních prostředku odvést zpět na účet poskytovatele uvedený v Cl. I 
této smlouvy, a to ve Ihutě určené starostou obce. Nesplnění této povinnosti se
považuje za zadržení peněžních prostředku ve smyslu § 22 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.

Při nesplnění povinnosti dle ČI. 3 odst. 4 smlouvy je příjemce povinen vrátit celou poskytnutou 
dotaci na účet poskytovatele uvedený v ČI. I této smlouvy, a to ve Ihutě určené starostou obce. 
Nesplnění této povinnosti se považuje za zadržení peněžních prostředku ve smyslu § 22 odst. 3 
zákona č. 250/2000 Sb.

Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží poskytovatel 
a jedno vyhotovení příjemce.

ČI. 4
Závěrečná ustanovení

V Novém Městě na Moravě dne

c^dúfáfétéLAVA
Radnická 350
5S231 Nové Město na Moravě 
z Z

jíl Radešínská Svratka
592 33 Radeš. Svratka 134 

UČ: CZC0295205 
tel. 566 673 326


