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VEREJNOPRAVNl SMLOUVA
uzavřená dle ust. § 10a a násl. zákona č. 250/2000 sb. o řozpočtových píavidlech

územních rozpočtů, v platném a účinném znění

l. smlUVní strany

1 obec osová Bítýška
se sídlem: osová Bítýška 3, 594 53 osová Bitýška
lc 00084 409
Číslo bankovního účtu,492tl51luoa, Kornerční banka a,s
Zastoupená starostkoU ]\,4gr, LenkoL] Štěpánkovou
(dále ]en obec nebo poskytovatel dotace)

2, Diecézní charita Brno
třída Kpt, Jarošé 1928/9, 602 00 Brno
lČ: 44990260
organizační jednotka:
oblastní charita zdár had sázavou
Se sidlem Horní 22, 591 01 Žd'ář nad sázavou
,/asloupPra ln9 JároJ /ele'lou Pdilél<oJ oolaslrl chaíiy ,/da nád sá7avou
číslo bankovního účtu: 110889787/0300 CsoB, a s,
(dá'e ]en příjemce dotace)

Vsouladu se zákonem č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územnich rozpočtů,
v platném zněni, zákonem č, ,128/2000 sb,, o obcích v p|atném zněni a na základě Usnesení
Zastupitelstva obce osová BíIýška č.912022 ze dne 14. 12.2022 poskytuje obec příjemci
níže uvedenou dotaci,

ll, Úvodní ustanovení

Posk}.tovatel se zavazuje příjemci dotace poskytnoUt na jeho, shora uvedený účet,
jednorázově částku (dotaci) ve Výši 170 000 Kč, a to nejpozději do 3,1, 03. 2023,

V, Podmínky poskytnutí dotace

Přúemce je oprávněn čeípat dotaci k financování nákladů Vzniklých při zajištění služeb
uvedených V článku lV. této smlouvy V období od 01. 01, 2023 do 31, 12, 2023 Včetně
souvisejicích nákladů, kterou budou ploplaceny do 20.01.2024.

@-}

lll, Výše dotace

lv. Účel dotace a doba dosažení účelu dotacé

í. Poskytovatel dotace posk},tuje dotaci za účelern částečného hrazeni provozních nákladů
sociálně aktivjzační služby pro rodiny sdětm a Denního stacionáře Nesa Ve Velkém
N/eziříčí.

2 stanoveného účelu poskytnuté dotace bude dosaženo: do 31, 12 2023,



2 Zástupce posk!,tovatele dotace (dále jen zástupce obce) je opúVněn,V,souladu se

,Jř."lr. jlzózool sb,, o finan3ní kontíole Ve Veiejne sprave Vykonavat kontlolu nad

""'tiálj"r, 
. ňŇ}tnutou dotaci. přičemž pil]ernce dotace Je Pov_inen 

t!}o,],:ntrolu

ctlnél óó§kVl;oJt zastuoci poskytovatell dotacP soucinnosl, Jaxož l poskÝtnnlll 1a

;;i"';',Í;;ii;;; a"tuÁ"niu" vietné finančních a účetnich výkazů vztahujících se

i'áái'".á'" ,]i"Ž,iiOĚ t"to .n.iouuv a to i po ukončení plnění dle této smlouvy ve lhůtě

dl; obec"e zavaznycl, p,aVnlch piedpisů

Příjemce dotace je poV]nen poUžít poskytnutou dotaci Výhradně pro účel stanovený V čl,

lV, této smlouvy.
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4, Prl]emce dotace ]e povinen p

stlánkách charita cz l

o seDsarl sn"lot]VV L]Vésl 1álev obce na Webovych

ue uv,oč", ,p,au",-urlahu.lc, se \,oku Ve kte,en b/la

dotace poskytnuta

Vl. Finančn í vypořádání poskytnuté dotace

1 Píliemce dotace Je povlnen piedložit poskytovateli dotace finanční Vypořádání poskytnUté

doiace ne]pozdéjl c]o 31-01 2024

2 Neooužitou část dotace je příjemce dotace povinen Vrátlt na shora Uvedený účet

poskytovatele dotace n ejpozdě)i da 20 01 2a24

3KaŽdeneopÍavnénépouŽitldotaceneboŽadrŽenípeněŽnÍchprostředkůposkytnutých
Iako dolacele po,usenlm ío7poclove ka7ne,

Vll. zvláštní ustanovení (v případě p,ávnické osoby)

Voňoade,žedoldekezr!senlprjemcedotaceslikvidacineboVpřípaděpřeměnypříjemce
;.,[;;"; j;"i;;;;;* ,á;,"t,t,'Z" práva a povinnosti z této smlouvy vyplývajicí budou

splněny,

2

3. Tato smlouva múže být
smluvními stranami,

měněna pouze písernnýml dodatky podepsanýrnl oběrna

vlll. závěřečná ustanovení

Tato srnloUVa nabýVá platnost a účinnostidnem podpisu oběma smluvnimi skanamr

Písemnosti mez stíanam této srnloUVy, s jellchž obsahem je spojen Vznll _zmena 
nebo

,rn,'i o,"u, povlnno<ll upravenyuh routo'smlouvo" 5e dolUcUjl do oalovy(\ scn,?nek

;;; ;;;t"; fi;i;,rch lukou, Pov nnost smlUVní strany doručit pisemnost do Vlastnich

.,,^o.,'," aotn"n" pí oo,uUováni posloJ, ,a\rrile pošta plsemrosl adíesalovi ,doíLČi,j;l;ir';";;;";:-";"'aroLr renay, jesllze posta p,semrosl srrluvrl slra,]e v,átl ako

nedoručenou,

Tato smlouva je Vyhotovena Ve dvoL] v}tiscích s platností origlnálU, z nichž jeden výtisk

obdrži posk},tovatél dotace a jeden Výtisk obdrží příjemce dotace,

Vzhledem k VeřejnopráVnímu charakterl] obce přijemce dotace výslovně píohlašuje, že je

.i""i".t"iá"iti obeznámen a souhlasl se zpracovanlm svých Udajů pos[ytovatelem

ootacá sonteoem na zákon č, 106/1999§b,, o svobodnérn plistt]pu k intormaclm Ve

4

5



znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvnich podrnínek obsažených
V této srnloUVě V rožsahu a 2a podrnínek VyplýVajícich z příslušných práVních předpisú,
zejména zákona č, 106/1999 sb,. o svobodnérn přistupU k informacím, Ve znenl
pozdějších předpisú.

6, Při]emce dotace souhlasí se shromaždoVáním. uchoVánírn a zpracovánim svých
osobnich úda]ú obsažených V této srnlouVě poskytovatelem dotace (příp, jeho
zaměstnanc ), a to pouze pro účely Vedení eV dence a projednání v orgánech
poskytovatele dotace a zveře]nění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod,
Ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, t], VšUde tam kde izé Uvedenirn osobnich úda]ú
předejít záměně účastníků práVního Vztahu, Tento souhlas je poskytován na dobu
neurčitou nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel pro který budou uvedené osobní
údaje zplacovány s Výjimkarni stanovenými zvláštníml zákony, Přijemce dotace si je
zároveň Vědom svých píáV Upíavených přísl!šnými lstanovenim zákona č, 101/2000
Sb,. oochraně osobních údajú ao zrněně některých zákonú. Ve znění pozdějších
piedpisú.

7. Příjemce dotace dále souhlasí s tím, že ze strany poskytovatele dotace bude, resp múže
být, při dodržení podminek stanovených zákonem č. 1a112000 sb,, o ochraně osobních
údajú a o Změně některých zákonů, Ve znění pozdějších předpisú zveřejněna tato
srnloUva, ]e]í část nebo dilči informace týkajicí se této smlouvy a jejího plnění,

B, smluvni shany prohlašujj že si smlouvu přečetly, rozumí]ejímu obsahu a uzavřely ]i dle
sVé pravé a svobodné VUle, což stvrzu]í svýrn podpisy,

V osové Bítýšce dne 24,01.2023 ve Žd'áře nad sázavou dne

Mgr. Lenka i];;'i:i:l1fi::i"",
štep; n tova íiiil''l;ii;:,

]Mgr, Lenka stěpánková
starostka obce

za poskytovatele dotace

lng. Jana i!í§fi:;:"
Zelená ?,1!§,lá?,3J,"

lng, Jana Zelená
ředitelka oblastní charity zd'ár nad SázavoU

za příjemce dotace


