
VEŘEJNOPRÁVNi SMLOUVA
O POSKYTNUTÍ DOTACE

uaYřeni podle uý, § l59 ! násl, Zj]ona č, 500/2004 sb,. spnivni ijád \€ zněni pozdějších
piedpisú.vsouladususl, § 9 odsl, l pisň, i)yespojeni3 § 22 zálr č.210/2000 sb..o

rozpočtoD]clr pralidlcch úremlich lozpočni, ve Znční pozdějšich pl.dphů

l.
§llluvNi STMNY

zninovó 3drureDi Frj,dl.nlsko - B.sktd]
§ídlen NáDč§ti č,p ]. 7]9 l l Fďdl .ad o§tŘlici
lč 69609q26
zdtoupené RNDi. Heleno! Pešdtovou, plEd*dou

Pcifo n B lok šou, nlis lopřcdsedo u
ban}oui spoj.ni: 27 3599390247/0l0o

Mč§to rrýdhnt nld ostr.vicl
sidlenNáněšll č,p, ],7]9 l l F!ýdlút nad osfavici
lč 0029665l
Atoupdé RNDL HelcnóU Pcš!totó,! sM§lou města
ban}oúi 9pojcni: l9J]2]'78t/0l 00

lL
PŘDDMĚT §MLOUVY

l. Poskýov.tl se ioulo smtou\ou Zvťlú. Dos}]toui ptijcmci za podrnnFk šmovsých
vtélo §mlouýč účelově určenou dólaci d přúence s.2i!3,uje dotaci přijnout a !žit
v soulld! s jejin účclo!ým lfčeiin.

2, Dola.e $ poskíuF v cdko!é výši 85 0i,0,_ /(i a účelcfi úhrady nezposobilýcn výdljú
Pmj€ku n! Noóu nlslnilF a}čniho plónu Ďzrcj€ lzdčlljláni. !, nákhdy na zpÉco\áni a

;oJáni ádosti o podpoN individúilliiho pójekfu v ónci !)'ž!j, MŠM-l' na..Mishi atčói
plány ro2voje ÝděIévání"' Jakókoh, zňěňt účelu dolac€ po zavře.i lólo smloult jso!

3, Poskrlovat.ls za!žqjc posh^nout přljcúcidotaci fonnou přlodu najeho účet uledc!ý
ý áN.vi tétó snlouvy do ]l. l. 20]6,

IlI.
PovlNNo§Tl PŘiJEMCD

t. PiijeDce ý zavuuje použll doiaci !ýhÉdič k úóelu stliovcnénu ! ěl, ,lé1osblouvy,u
!o v $uladu s ustanolenimi 1ďo sílouvy.

2 Přij€nc. n.mi přidét.né íifunčni pústřcdk). posklhoutjinýň páúickým nebo izick)'n
o$biin, pokud 9 nej.dná o úb,adu Dllronú a služ.b spojúých s úěel.m poskínuti dolrc
dle ělánk! ll,léto snlouvy,



Piijence u něhož v doÉ plněni §nlour! o posk!úuii dolace dojde k prohtáieni loókttsu.
všup! do litlidace, mislomáci sloučeni íebo spl$u sjin)'n právnim subje\l.m.
u něné pdvní subjekdvily !pod,. je povinen lLío skuteěnoš oaámil do 8 dnů poskyb\ aleli
d přednostol: vypoiádat vznh krozpočlu loskytovrfgle, Bez prcdlcni.ie t.ké povincn
inlomovai posiylovatcl. o všech okohoslech. ktrc by nlohly ne8.i]vně ovliuil splněni
jeho álazlů podle iéio snlou\!. v piiprdě rcáodouli o nšeni přijcítejalo prá\,nické
osby je piijemN póÝincn pi€dlorl p6tJlorácli ryúčlováni do l Ďšice od lohob

Přijemce se av.zuje použil dotacijen k úhíodě nákladi|.|lore vznikl), n€bo vzrilnou pro
účelysi ov.néčlánleE Il, lélosílouvydo30.6. 20]6,
Přij ene nNsl rtst průkútóu úóehi .! id.nci ó nakládóni s postyn utou dot c i ! odí{! idá
a hGpodámé použni pndělltr}'cn finanůni.h poíř.d\ů,

lv,
KoNTRoLÁ čERP?hi DoTAcD

Piíience je povinen uno2nil poskylovaleli kontolu po!žni poskytnuiých pbslř.dkú
v soulldu s čl, u, odst, ], snnouvy. v lúlo souvhlosli je Piijcnc. ddt.ce povinůn na
poádánl unDžnit posi!(olo(eli nárrližcl do úče0rich dokladú souvisejicich 9účclenr
Post}úuté doi.ce a umožtrnjin konúolu dodržorá.i ustanoleni túrc ýnlouú a výnlnkú
čimši, m tEbújin bylo doia€e Poskybula,
Poskyovaiel se Zvaj€ ptovádčt ko bIu podle picd.boziho odsnlce poue v rozsahu
nczbýnéĎ ke šplněni jejlho úlĚelu,

!řijeóce sc avuuje spolup@colal s posk}lovatle nd píůběžui i konečné ko ltole
přcdmétu dohceaposkylrFlt mu pfu lc o účel tcškeré Porřebné dollad, ! sučiMosi,
Piijmaj.poýin€npřdlložirposk.oť.lelifiíabčni§poňidáníloskyltrltéd.l...,tj.
doložil přcht.d o č€rpÁni o použiti poskytnu§,ch neni-žíich !rc§lřcdků a o ýrá.cni
nepoužiďch peněžnich Pro§tiedků do rožpočtu po§kytov"tel€, do 3l, ?, 20l6.
Nevyčer!.né nn čni plošťedk' ptilldné linečni prcslledky, Llqé pijje ce ncbud€
$bop€n vyúčtolzt je Přijcnrce poYiíen nejpozdéji do ]l, ?, 2016 rnlii na účel
poslqlóyatl€ uv.dff!' ý ziNaJi léto snlou\_a . dokl.d o \Ťiccli přilož k lyilčloÝáni

PřijeDce bcrc na vědonn povinnog( pošk}tovalele zveiejnil zi!ěreónou zpú!! a
qúčtóÝáni dola.e vc s yšlu Usl, § 17 Zik č,250/?000 sb. !e sPqigni spoddhllni

2,

5,

]

5,

l,

l,

2.

v,
osTÁTNi UJEDNÁNi

Každé pou2ili dokce ! mzpofu s účelem shorenýň ! čl. lL télo snlouq mbo n dodrženi
podni.ek ýanovených vdL II1.1áo smlou§ bude poskiovat.l považomt a ponšcni
rczpočlové kážnědleusl, § 22 ákonač.2ro/2000 sb,,o LožDočtových prívidlech úzcnmicn
rczpočlú, vc zněni pozdéjšIch přdFisŮ.
Přijemce póhhšuj. že údajc §,tajici sejeho identifika.c !ýedcné v lélo snlou!č souhlsi
se skul€čnýn slavem. Piijemce se u vdJjc. že měny lúchlo íldajů oalin|i bez zbJlďnéno

Pioem€ prclíašuje. že k9 dnipodphulúlo šúlouly nšfiá závazkt po lhůtě splahos|ivúči

N.dodrži li plijemce povnMosli sMotoč toulo snlouvó[ j. poslylolabl óprávnén od
§nlóuty odíoupn á Fožador.t \Ťáceni již poskyinulÉ dolaa. pópr, jcho části. v přlíadě
odsloupeni od smIouq je přlj.mce polin.n !íáiil poskyInubu doiaci, popi, j€ji či§i, do l5



díú óde dne, kdy bylo phenné odsloupeni pos\^ovatel€ od sí,louw doručeno llijenci.
Póvimost piijemce vÉtit pos]qtnutou dolaci. popt jeji čášl, dle přdchoži Ýěty íená vliv
m Pávo poslrytovatele uplatnn prcti plijeDci nárok na for]íadu škody,

vl
zivňRrčNÁ UsTÁNolTNl

t, Tato snlouva nabý!á plamoši a účimosli dn€m podpisu smluwicb stfu.
2. snlouvaje vyholovená ve dvou siejnopisech, z nicbž káždá slrea obdži ] vyholovéní,
3, změny a doplňky tóo smlouq le pioýésl pouft fomou plseúného dodatku k ni. ktelý

4, o poslrŤJl dóiace " U7áltfnl lelo \eŘ,noolanl smloj!) o)lo Ňáod to na í1,1z,
óóskÝo\délédne 1 / ]

s, o ,i"l". ,e'" i.i.,, - -,-odla Rada,né{adne ] ,l ,,,,.,_-_ ]

,.Zz* zaá- ,z.z-- ,r<r,-'>
píed*dkyné zájmovébo sdruřni

nIšopledsd! Zá.jnového sdružeil

Mil6To
FFYDLAN l MD o§Ťfvonc1

NnE..nÝDEK Mi,§rÉk


