
1. Městys Nové Veselí
se sídlem Na Městečku 114; 592 14 Nové Veselí
iČ: 00294926
zastoupena starostou MVDr. Zdeňkem Křivánkem
bankovní spojení Ceská spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1622452399/0800
(dále jen „poskytovatel dotace“)

a

2. Centrum ZDISLAVA
se sídlem Radnická 350, 592 31 Nové Město na Moravě
iČ : 43378692
zastoupena ředitelkou Ing. Mgr. Hanou Janů
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 215441751/0100
(dále jen „příjemce dotace“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. ~ 85 písm. c/ zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a ust. ~ 159 a násl. zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů tuto:

VE ŘE J NO PRA VNÍ
SMLOUVU

o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Nové Veselí v roce 2017 (dále jen „smlouva“)

Článek I.
Obecné ustanovení

Ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“) poskytuje
poskytovatel dotace příjemci dotace dotaci na účel uvedený v článku II. této smlouvy. Poskytnuté
prostředky na základě této smlouvy spadají pod Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti
poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji
Vysočina vydané dne 30. 12. 2016‘
Pověření slouží k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby pro poskytovatele služby:
Centrum ZDISLAVA, IC: 43378692, Radnická 350, Nové Město na Moravě 592 31, ID sociální
služby: 9670040. Tento poskytovatel služby je zařazen do sítě veřejně podporovaných sociálních
služeb v Kraji Vysočina.
Veřejná finanční podpora, která je přidělena na základě tohoto dokumentu, tvoří nedílnou součást
jednotné vyrovnávací platby, která je hrazená poskytovateli služeb v souladu s Rozhodnutím
Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití či‘ 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní
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podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům
pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU).

Článek II.
Výše dotace a její účel

1. Poskytovatel dotace poskytuje touto smlouvou v roce 2017 příjemci dotace finanční
prostředky v souladu s Clánkem I. této smlouvy, a to:

. Účelově určenou provozní dotaci ve výši 20 332,- Kč (slovy: dvacettisíctřistatřicetdva korun
českých) a příjemce dotace tyto finanční prostředky přijímá. Finanční prostředky jsou
poskytovány formou zálohy s povinností následného vyúčtování.

2. Dotace je určena na financování:
sociální služba:: Centrum ZDISLAVA
druh sociální služby: denní stacionáře
forma sociální služby: ambulantní

identifikátor 9670040

Článek III.
Způsob poskytnutí dotace

1. Poskytovatel dotace uvolní příjemci dotace finanční prostředky ve výši 20 332,- Kč do 15-ti
dnů od podpisu smlouvy, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví
smlouvy, pod variabilním symbolem 290010.

Článek IV.
Základní povinnosti příjemce dotace

1. Příjemce dotace je povinen použít touto smlouvou poskytnutou dotaci výhradně v souladu
s účelem uvedeným v čl. II. této smlouvy. Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným
právnickým nebo fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním služby, na
kterou byly poskytnuty.

2. Příjemce dotace je povinen viditelně uvádět při veškeré veřejné prezentaci své činnosti, na níž je
dotace poskytována, údaj o torn, že je činnost realizována za finanční podpory poskytovatele
dotace.

3. Příjemce dotace je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozděj šich předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a dalšími souvisejícími platnými
právními předpisy. Příjemce dotace je povinen účetní záznamy označit tak, aby bylo zřejmé, že
se jedná o náklad hrazený z dotace poskytnuté dle této smlouvy a na účetních záznamech uvést
výši čerpaných finančních prostředků.
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4. Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli dotace finanční vypořádání dotace
nejpozději do 15. 2. 2018 a ve stejné lhůtě vrátit poskytovateli dotace na jeho účet nepoužité
finanční prostředky, a to bezhotovostním převodem na účet poskytovatele dotace uvedený
v záhlaví této smlouvy

5. Příjemce dotace je povinen na žádost poskytovatele dotace sdělit písemně ve lhůtě určené
poskytovatelem dotace požadované doplňující informace související s čerpáním dotace
poskytnuté dle této smlouvy.

6. Příjemce dotace je povinen písemně informovat poskytovatele dotace o jakékoliv změně
v údajích uvedených v této smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které mají nebo
by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle této smlouvy, a to nejpozději do 10
pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Příjemce dotace je povinen doložit změnu
relevantními doklady. Poskytovatel dotace ohlášené změny eviduje a pouze v případě, že změnu
nelze akceptovat, písemně o této skutečnosti příjemce dotace vyrozumí ve lhůtě 10 pracovních
dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení změny doručeno, včetně uvedení důvodu.

7. Příjemce dotace je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky či jejich část
poskytovateli dotace způsobem uvedeným v čl. IV. odst. 4 smlouvy, jestliže odpadne účel, na
který jsou finanční prostředky poskytovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se příjemce
dotace o této skutečnosti dozví.

8. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související
s poskytováním dotace dle této smlouvy a prokazující čerpání finančních prostředků na po dobu
10 let následujících Po skončení kalendářního roku, na který byly finanční prostředky
poskytnuty.

9. Příjemce dotace je povinen průběžně informovat poskytovatele dotace o všech změnách, které
by mohly při vymáhání zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho
pozici věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky. Příjemce dotace je zejména povinen oznámit
poskytovateli dotace do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo k události, skutečnosti, které
mají nebo mohou mít za následek zánik příjemce dotace, jeho transformaci, sloučení či splynutí
s jiným subjektem, změnu statutárního orgánu příjemce dotace.

lO.Příjemce dotace je povinen zajistit při přeměně právnické osoby, aby práva a povinnosti ze
smlouvy přešly na nástupnickou právnickou osobu nebo podat návrh na ukončení smlouvy.
V případě zrušení právnické osoby s likvidací provede příjemce dotace vyúčtování ke dni
likvidace.

Článek V.
Kontrolní ustanovení

1. Poskytovatel dotace je oprávněn kontrolovat dodržení podmínek smlouvy a příjemce dotace
je povinen tuto kontrolu strpět.

2. Příjemce dotace je povinen ~ Po skončení účinnosti smlouvy vytvářet podmínky k provádění
kontroly plnění smlouvy a hospodaření se svěřenými finančními prostředky. Příjemce dotace je
povinen umožnit výkon kontroly dle odst. 1 tohoto článku, poskytnout potřebnou součinnost
všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Příjemce dotace je povinen předložit
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poskytovateli dotace k nahlédnutí veškeré průkazné účetní záznamy vztahující se k čerpání
dotace dle této smlouvy a strpět i předložení veškerých účetních záznamů.

Článek VI.
Dusledky porušení povinností příjemce dotace

Příjemce dotace je povinen poskytnuté finanční prostředky poskytovateli dotace vrátit,
jestliže příjemce dotace nesplní některou ze svých povinností stanovených v článku IV, popř. jinou
povinnost vyplývající ze smlouvy, zejména pokud použije poskytnuté finanční prostředky (případně
jejich část) v rozporu s touto smlouvou.

Čl. VII.

Ukončení smlouvy
1. Tuto smlouvu lze zrušit písemnou dohodou smluvních stran nebo výpovědí.

2. Kterákoli smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání duvodu.
Výpovědní lhuta činí 30 kalendářních dní a počíná běžet 1. dnem následujícím po dni doručení
výpovědi druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že výpověd‘ byla doručena 5.
dnem odjejího odeslání.

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato srn ouva na yva p atnosti a účinnosti dnem jejího podpisu o ema sm uvnírni stranami
aje vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

2. 0 poskytnutí finančních prostředku a uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodla Rada městyse
Nové Veselí usnesením č. 44 ze dne 6. 3. 2017.

3. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv poskytovatele dotace.

V Novém Veselí dne 8. 3. 2017 V Novém Městě na Moravě dne ... .~. .~ ~

Poskytovatel dotace: Příjemce dotace:

~~~

MVDr. Zdeněk Křivánek Ing. Mgr. a Janů
starosta městyse ředitelka Ce a ZDISLAVA


