ryl
ll

krai
Smlouva
neinvestiěnídotace z rozpočtuZlínskéhokraje
o poskytnutíúčelové
číslo:Dl0462l2015lKH
znění)
(uzavřená
řád,v p|atném
Sb.,správní
d|e$ 159a nás|.zákonač.500/2004
mezt:
Poskytovatelem
dotace:

Z!ínskýkraj
se síd|em
ve ZÍíně,
tř. T. Bati21, PsČ 76190
MVDr.Stanis|av
Mišák,hejtman
zastoupený:
|Č:70891320
bankovníspojení:
Čs,e. ú'2786182t0800
(dá|ejen,,poskytovatel..)
a

Příjemcemdotace:

Obec Nedakonice
síd|oNedakonice,
ě.p.33' 687 38 Nedakonice
| Č0; 0 2 9 1 1 5 3
veřejnoprávní
subjekt
typ příjemce:
jednající:JaromírK|eěka,starosta
KB' č.ú.
462672110100
bankovní
spojení:
(dálejen,,příiemce..)
t.
Předmět smlouvy

předpisů,
ve zněnípozdějších
zákonemč.
Sb., o krajích,
1.1V souladuse zákonemě. 12912000
předpisůa
pravid|echúzemních
rozpočtů,
ve znění pozdějších
25012000Sb', o rozpočtových
předpisů,poskytovate|
zákonem č. 133/1985Sb., o poŽárniochraně,ve znění pozdějŠích
poskytnepříjemciza podmínekuvedenýchv ě|.||.aŽ |V. Úěe|ovouneinvestiční
dotaciz rozpočtu
Zlínského
krajeve výŠií70.000,-Kč (slovyjednosto sedmdesáttisíckoruněeských)na výdaje
technické,odborné)jednotky SDH příjemce
na zabezpeěeníakceschopnosti(organizační,
předpisů,
a to
zřizenéd|e zákona ě. 133i1985Sb., o poŽárníochraně,veznění pozdějších
nás|eduj
ícímzpůsobem:
a) částkuve výši í20.000.Kč (s|ovyjedno sto dvacet tisíckorun českých)na zabezpečení
výjezdz místasvé
SDH příjemcekategorieJPo ||'kterázabezpečuje
akceschopnostijednotky
pop|achujednotcev sí|enejméně
dis|okacek zásahu nejpozdějido 5 minutpo vyh|ášení
jednohodruŽstva,u kategorieJPo ||l2nejméně
početním
stavu'
dvoudruŽstev,o zmenŠeném
jednotkyzajišt'ují
připravenostk výjezdu
ve s|oŽeníve|ite|,strojníka dva hasiči'Č|enové
jednotkydle p|ánuvýkonus|uŽbyv souladus $ 20 nařízenív|ády
č.17212001
sb.' k provedení
zákona o poŽárníochraně,ve znění nařízenív|ády ě. 49812002Sb. Podíl příiemce na
zabezpečeníakceschopnosti jednotky zjeho rozpočtu činí minimá|né20% celkové
neinvestičnÍ
dotace, na zabezpečení
akceschopnostijednotky kategorie
ěástky účelové
je
krytá z prostředků státního rozpočtu
JPo l|. ce!á dotace ve výši 120.000,-Kč
z kapitoly3í4 - Ministerctvovnitra.
výdaje:
neinvestiční
dotacemůŽebýtčerpánana tytouznate|né
Tatočástúče|ové
neinvestiční
opravyzásahovépoŽárnitechnikya věcných prostředkůpoŽárníochrany,
přípravuna technicképroh|ídky
věcné
a neinvestiční
techniky,revizevěcnýchprostředků
ostatníprovozní
výdajepro
kteréje majetkem
obcezřizujícíjednotku,
vybaveníjednotky'
jednotky,
íakceschopnosti
udrŽen

-

mzdovéVýdajena pracovnípohotovost
členavykonávajícího
s|uŽbuv jednotcejako svoje
zaměstnání,
na odměnyz dohodo pracíchkonanýchmimo pracovnípoměr(dohodao
provedení
práce,dohodao pracovníčinnosti),
na odměnyč|enům,
kteřímajís příjemcem
uzavřenudohoduo č|enství
v jednotceza zabezpelenípřipravenostik výjezdujednotky
jednotky.
d|ep|ánuvýkonus|uŽbyzpracovaného
ve|ite|em

b) částkuve výši50.000'.Kě (s|ovypadesáttisíckorunčeských)
na mzdovévýdajeazákonnéa
pojištěníč|enům
sociá|ní
vykonávajícím
s|uŽbuv jednotceSDH příjemce
kategorie
JPo ||jako
svoje zaměstnánív pracovnímpoměrud|ezákona č,.26212006Sb., zákoníkpráce,ve znění
pozdějších
předpisů.Minimá|nírozsah pracovníhoúvazkumusí činit40o/op|nétýdenní
pracovnídoby, s pracovnínáp|nízaměřenouna ěinnostjednotkySDH příjemce'Podí|
příjemcena mzdovéma zákonnéma sociálním pojištěníčIenůčiníminimálně í0%
celkovéčástkyúěelovéneinvestiční
dotace na 1 členajednotky SDH obce. Celá dotace
ve výši 50.000'-Kčje krytá z prostředkůstátníhorozpočtuz kapitoly 314 . Ministerstvo
vnitra.
(dá|ejen ,,dotace..).
1.2

jednotkySDH příjemce
a) Pokudnebudezabezpečena
akceschopnost
kategorie
JPo ||d|e
odst. ,l.1 písm.a) tohotoč|ánkusm|ouvypo ce|éobdobíroku,krátíse výšeúčelové
počet1l,|2 ce|kového
neinvestiční
dotace pro příjemceo přís|uŠný
objemuvyč|eněné
(tj.za měsíce,kdyakceschopnost
neinvestičnídotace
úěelové
neby|ap|nězajištěna).
jakosvojezaměstnání
b) Pokudč|ennebudevykonávats|uŽbuv jednotceSDH příjemce
d|e
zákoníkupráce nece|éobdobíroku,krátíse účelová
neinvestiční
dotaceposkytovanáv
počet1l12 objemu
sou|adus ustanovením
odst.1.1 písm.b) tétosm|ouvyo přís|ušný
neinvestiční
úěe|ové
dotace(tj.za měsíce,kdyakceschopnost
neby|ap|nězajištěna).

1.3 Úče|ováneinvestiční
dotaceje určena
na zabezpečení
v obdobíod 1. |edna20,15do 31.
ěinností
prosince
2015.
!t.
SpIatnostpeněŽníchprostředků
2.í Poskytovate|
se zavazqe poskytnoutpříjemcidotaciv p|névýšiza Účelemuvedenýmv ě|ánku|.
na účetpříjemceuvedenýv záh|avitétosm|ouvyve výši 85.000,-Kě do 30 dnů po nabytí
účinnostitéto
smlouvya 85.000'.Kčdo 31.07.20í5.
prostředky
2.2 Finanční
lze pouŽít
do 3í. 12.2015.
jako v odstavci3.2 vrátípříjemcenevyčerpané
2.3 Ve stejnémtermínu,
finanÓníprostředkyna Účet
Z|ínského
kraje.Neučiní-|i
tak,jednáse o porušení
rozpočtové
kázně dle $ 22 zákonaÓ.25012000
pravidlechúzemních
předpisů'
Sb., o rozpočtových
rozpočtů,
ve zněnípozdějších
ilt.
PodmínkypřidělenípeněŽníchprostředků
je oprávněnpouŽít
3.1 Příjemce
dotacipouzek úěe|u
v č|.|.tétosm|ouvy'
uvedenému
před|oŽípříjemce
3.2 VyÚčtovánídotace
do 10' 01.2016odboruKance|ářhejtmana,
Krajského
Úřadu
Z|ínského
kraje.Vyúětováním
dotacese rozumípřed|oŽenívyplněné
tabu|ky,
kterátvořípří|ohu
č.
.1tétosm|ouvya před|oŽení
prokazujících
dok|adů
uhrazenínák|adů
na akceschopnost
d|ečlánku
|. ve výšiposkytnuté
dotace(kopiefaktur,výpisyz Účtů'přeh|edčerpánímzdovýchprostředků,
dok|adyo zaevidování
zakoupeného
materiá|u
a jiné).Příjemceje povinendo|oŽitdok|adyo
provedení
prezentaceposkytovate|e
při rea|izacidotacev sou|adus č|ánkem
|V.tétosm|ouvy.
3.3 Příjemcemusízajistitve svémÚčetnictví
vedeníana|ytické
úěetní
evidencesouvisející
s rea|izací
dotace,tzn. účtovat
na zv|áštní
ana|ytické
Účty,na samostatné
hospodářskéstřediskonebo na
prokazate|né,
samostatnouzakázku pod úče|ovým
znakem 14004.Musíbýtjednoznačně
zda

konkrétní
výdaj nebo příjemje (nebo není)vykazován na podporovanoudotaci a skuteČně
odpovídácharakterudotace.Subjekty,kterévedou daňovouevidenciv sou|aduse zákonem č'
předpisů,jsou povinnypouŽítjiný
ve znění pozdějších
586I,|992Sb., o daníchz příjmů,
vyuŽití
prokazate|ný
tocíchdotace. Dok|adyprokazující
způsobvedeníevidenceo finančních
jiŽ
(oznaéeny
dok|adů).
musí být
originá|y
dotace musí být vidite|něoznaěeny,,Dotace ZK.
na zák|adějeho poŽadavkuprovedeníkontro|yvšech
Příjemceje povinenumoŽnitposkytovate|i
prvotníchúletníchdok|adůza Úče|emprověřenípřed|oŽeného
vyúčtování
dotace.Zlínskýkraj
kontroleve
ze zákonač.32012001
Sb., o finanční
vyp|ývající
budevykonávatu příjemcekontro|u,
předpisů.
veřejnésprávě,ve zněnípozdějších
oznámit do 15 dnů svůj případnýzánik, zahé4eni
3.4 Příjemcedotace je povinen poskytovate|i
zástupce, názvu, Účtunebo
změnu statutárního
řízení,transformaciči s|oučení,
inso|veněního
sídla.
neníp|átcemDPH.
Že příjemce
způsobi|ým
výdajemza podmínky,
3.5 DPH je propříjemce
Pro příjemce,kteý ie plátcemDPH, je DPH u přijatýchp|nění,kterájsou současnězpůsobi|ými
kdy příjemcenemá nárokna odpoěetDPH
způsobilým
výdajemv případech,
výdajidotace,taktéŽ
na vstupuve smys|uzákona Ó. 23512004Sb., o dani z přidanéhodnoty,ve znění pozdějších
p|nění
předpisů.
výdajempouzez alikvotní
ěásti,pakje daň z
Že je přijaté
způsobi|ým
V případě,
přidanéhodnotyvztahující
se k tomutop|něnízpůsobi|áze stejnéa|ikvotníčásti' Pokud má
p|něnínárokna odpočet
př.rjemce
v poměrné
částinebove výšidle koeficientu,
dotaceu přijatého
DPH d|e zákona ě. 23512004sb' V
výdajemčást oprávněněneup|atněné
bude způsobi|ým
případě,Že v rámcivypořádáníDPH k 31.12'dojdeke změně nárokuna odpočetDPH bude tato
i do vyúčtovánídotace
tak,aby pouzeoprávněněneup|atněnáDPH na vstupu
změnapromítnuta
výdajem.
by|azpůsobilým
DPH jsou posuzovány
částkyodpovídající
V případě,Že příjemceneníp|átcemDPH a finanční
p|átcem
jako způsobi|é
DPH a má nárok na odpočetdaně při změně
výdajea následněse stane
jako
způsobi|é
výdaje,je povinnostípříjemcevrátit na úěet
reŽimuna částkydříveposouzené
poskytovate|e
finančníprostředkyv a|ikvotnívýši. Registraci k DPH je příjemce povinen
neprodleněoznámitposkytovate|i
dotacea do 30 dnůode dne podánípřiznáník DPH' v němŽsi
zmíněnýodpočet,
částkuvyčís|it,
do|oŽita uhradit.
nárokujevýŠe
sdě|it,zda je p|átcemDPH a zda má nárok na
Př,ljemceje povinenna Žádost poskytovate|i
Sb., o dani z přidanéhodnoty,ve znění
odpočetDPH na vstupuve smys|uzákona č,23512004
pozdějších
předpisů.
činnosti
3'6 V případech,kdy příjemceje p|átcemDPH a dotacebude pouŽitav rámci ekonomické
pro p|nění,kteréspadá do reŽimupřenesenídaňovépovinnostidle $ 92a zákona Ó. 23512004
předpisůa odpovídáěíse|nému
kÓdu
Sb., o dani z přidanéhodnoty,ve znění pozdějŠích
pracíd|e$ 92e
poskytnutístavebních
produkce
nebomontáŽních
k|asifikace
cz-cP{41 aŽ43
předpisů
ve zněnípozdějších
adaňz přidané
hodnoty,
zákonač,.23512004
Sb.,o daniz přidané
hodnotyje uznate|nýmvýdajem,bude výŠeDPH do|oŽenapříjemcemdotace poskytovate|i
podporytěmitodok|ady:
- vnitřním
dok|adem
s vyčís|ením
ěástkyDPH,
úěetním
-

k DPH,
daňovýmpřiznáním
výpisemz evidencepro úěelydaněz přidanéhodnoty,
bankovnímivýpisy.

3.7 Vráceníprostředkůpod|eodstavce2.3 tétosm|ouvynezak|ádáprávo příjemcena dočerpání
prostředků
v nás|edujícím
roce.
finančních
zásadám Úče|nosti,
výdaji(tj.náklady,jeŽ mohoubýt hrazenyz dotacea vyhovují
3.8 Způsobi|ými
podle
kontro|e,ve znění
Sb.,
o
finanční
hospodárnosti
zákona
ě.
32012001
efektivnostia
pozdějších
předpisů)
nejsou:
o
o

právních
povinnid|ezv|áštních
výdajena zaměstnance,ke ktenýmnejsouzaměstnavate|é
jubi|eím,příspěvkyna
pojištění,
předpisů(příspěvkyna penzl1nilŽivotní
dary k Životním
rekreaciapod.)
zasedáníapod.
výjezdních
na pořádáníworkshopů,
teambui|dingů,
nák|adY

a
a

a
a
a
a
a
a

Výdajena ško|ení
akurzy
odiněnyč|enů
statutárních
či kontro|ních
orgánůu příjemcedotace,ktenýje právnickou
osobou
pořízenínebo technické
zhodnocení
d|ouhodobého
hmotného
a nehmotného
majetku
je de|Ší
(dlouhodobým
hmotnýmmajetkemse rozumímajetek'jehoŽdoba pouŽite|nosti
jeden
neŽ
rok a vstupnícena vyŠŠí
neŽ 40 tis' Kč/kus,d|ouhodobým
nehmotným
jehoŽdoba pouŽite|nosti
je de|Ší
majetkemse rozumímajetek,
neŽjeden rok a vstupní
cena vyŠší
neŽ60 tis Kč/kus)
příjemcedotace
výdajena reprezentaci
Účetněnedo|oŽiteIné
výdaje
pop|atek
daň si|niční,
daň z nemovitosti,
daň darovací'
dědická'z převodunemovitosti,
za
pop|atek
znečištění
ovzduŠí,
te|eviznía
rozh|asový
atp'
výdajena pohoštění
peněŽní
a věcnédary
úhradacestovních
náhrad
dotacejinýmfyzickýma právnickým
osobám
poskytování
úvěrů
čipůjček
Úhradasankcí,úroků
z prod|ení,
manka náhradškod

3.9 Příjemcedotaceje povinennezcizitmajetekpořízený/opravený
na zák|adětétodotace(movitéi
nemovité
věci)nejméněpo dobutří|etode dnejeho nákupu.Po tutodobusmípřevéstvlastnické
právo k danému majetku na třetí osobu pouze s předchozím písemným souh|asem
poskytovate|e.
pořízené
Pokud je Životnostči pouŽite|nost
věci kratŠí
neŽ tři roky,je příjemce
ji po dobujejíŽivotnosti
povinenv|astnit
přiěemŽpravidlod|epředchozívěty p|atí
ČipouŽite|nosti,
po dobuŽivotnosti
povinenzacházets majetkem
čipouŽite|nosti.
Po uvedenoudobuje přÍjemce
s péčířádnéhohospodáře,zejménajq zabezpečitproti poŠkození,
ztrátě nebo odcizenía
nezatěŽovat
takovýmajetekŽádnýmivěcnýmiprávytřetíchosob,včetnězástavníhopráva.

tv.

publicity poskytovate|e
Povinnosti příiemcepři zajišťování
4.1 Příjemcese zavazujev průběhuakce prezentovatZ|ínskýkraj jako poskytovate|e
dotace na
veřejně přístupnýchinformačních
tocích(např.:internetových
stránkách,v kabelovéte|evizi,
postačuje
v tiskovýchzprávách,v obecnímrozh|asenebojiným přístupným
způsobem),
do|oŽit
jedenvhodnýzpůsob.
4.2 Sp|něnípodmínekd|e odstavce4.'1 prokazujepříjemcepředánímjednohovyhotovení
kaŽdé
příjemce
tiskoviny
vydané
v rámciakce.Dok|adypředk|ádá
spo|ečně
s vyÚčtováním
dle č|ánku
lIl.
odst.3.2tétosm|ouvy.
V.
Sankce
postupovatv souladu
5.1 V případěporuŠení
rozpoětové
kázně ze stranypříjemcebudeposkytovate|
pravid|echúzemních
s ustanovením
rozpočtů,
ve
$ 22 zákona ě,.25012000Sb., o rozpoětových
předpisů.
zněnípozdějších
povinností
5.2 Při poruŠení
uvedenýchv č|.|V. tétosm|ouvypříjemcemse nejednáo porušení
pravid|echÚzemníchrozpočtů,
rozpoětové
kázně d|ezákona ě. 25012000
ve
Sb', o rozpočtových
pozdějŠích
předpisů,
příjemce
pouze
znění
má vŠaknárokna dotaci
ve výŠi95 o/oz výšedotace
d|eč|ánku
|.tétosm|ouvy.
je příjemcepovinenpři poruŠení
Pokud by|a dotace vyp|acenapřed předloŽením
vyÚčtování,
povinností
uvedenýchv č|'lV. tétosm|ouvyvrátitčástkuve výŠi5 o/oz výŠedotaced|eč|ánkuI
písemněinformován
tétosm|ouvyve |hůtě30 dnů od okamŽiku,kdy by| poskytovate|em
povinnostíd|e
o nesp|něnísvých
č|'lV. tétosm|ouvy.

VI.
/

Ukončení
smlouvy
6.1 Sm|ouvu|zeukončit
na zák|aděpísemné
dohodyobousm|uvních
strannebopísemnou
výpovědí
Smlouvy,a to za podmínek
dá|estanovených.
jak předprop|acením,
6.2 Poskytovate|můŽe
Sm|ouvu
vypovědět
tak ipo prop|acenídotace.
povinnostípříjemcemdotace stanovenýchtouto Sm|ouvou
6.3 Výpovědnímdůvodemje poruŠení
neboobecnézávaznýmiprávnímipředpisy,kterého
se příjemcedopustízejménapokud:
a. svým jednánímporušírozpočtovou
kázeň d|e zákona č. 25012000Sb., o rozpočtových
pravid|ech
předpisů,
rozpočtů,
územních
ve zněnípozdějších
pravid|a
podpory,
b. poruŠí
veřejné
c. je on sám, případnějako právnickáosoba ěi některáosoba tvořícístatutární
orgán příjemce
odsouzen/aza trestnýčin,jehoŽ skutková podstatsouvisís předmětempodnikánínebo
příjemce,
nebopro trestnýčinhospodářský,anebotrestnýěin protimajetkuve smys|u
činností
předpisůa zákona č. 41812011
zákona č.4012009Sb., trestnízákoník,ve zněnípozdějších
právnických
předpisů,
Sb., o trestníodpovědnosti
osob,ve zněnípozdějŠích
jeho
d. by|ozahájenoinso|venční
řízenípod|ezákonar. 18212006
sb.' o úpadkua způsobech
předpisů,
řešení,
ve zněnípozdějších
e. příjemceuvedl nepravdivé,
neÚp|nénebo zkres|enéúdaje,na kterése váŽe uzavřenítéto
Smlouvy,
f. je v likvidaci,
g

příjemcem
změníprávníformu
a stanese tak nezpůsobi|ým
dotaceprodanouob|astpodpory,

h. opakovaně nep|nípovinnostistanovenéSm|ouvou,i kdyŽ by| k jejich nápravě vyzván
poskytovatelem.
6.4 V případěvýpověditétosm|ouvypřed prop|acením
dotace,nárokna vyp|acenídotace
nevznikáa
nelze se jej platnědomáhat.V případěvýpovědism|ouvypo proplacenídotace,se příjemce
peněŽníprostředkyvrátitbezhotovostním
zavazqe poskytnuté
převodemna úěetposkytovate|e
bez zbytečného
odk|adu,nejpozdějivšakdo 30 dnůod doručení
výpovědi.
jejíhoudě|ení.
písemně
6.5 VýpověďSm|ouvymusíbýtučiněna
a musív níbýtuvedenydůvody
6'6 Výpovědní
|hůta
po měsíci,
ěiníjedenměsíca začneběŽetod prvního
dne měsícenás|edujícího
v němŽ by|avýpověďdoruěenapříjemcidotace.Úeinry doručení
pro úěe|ytétosm|ouvyvŠak
nastávají
i tehdy'pokudpříjemce
svýmjednáním
neboopomenutím
zmaři|.
doruěení
6.7 Účinkyvýpovědinastávajídnem up|ynutí
výpovědnílhůtyza podmínky,
Že příjemcedotacevrátí
poskytnutépeněŽníprostředkypřed jejím up|ynutím.
Jinak k ukoněeníSm|ouvy dojde aŽ
vypořádáním
všechpráva povinností
Sm|uvních
stran.
6.8 Příjemceje oprávněntutosm|ouvukdykolivpísemněvypovědětnejpozdějivšakdo konce |hůty
propodánívyúčtování,
přičemŽ
poskytovate|i.
výpověďje účinná
dnemjejíhodoručení
V takovém
případěje příjemcepovinenvrátitposkytnutou
částkudotaceposkytovate|i
do 14 dnůode dne
účinnosti
výpovědi.
převodemna účet
6.9 Při ukončení
Sm|ouvydohodouje příjemcepovinenvrátitbezhotovostním
poskytovate|e
poskytnutoučástkudotace,která mu jiŽ by|a vyp|acena,a to bez zbytečného
odk|adu,
nejpozději
do 30 dnůode dne doruěení
dohodypodepsané
oběmasm|uvními
stranami,
nedohodnou-|i
se smIuvní
stranyjinak'
6.10Dohodao ukončení
prostředků
Sm|ouvynabýváúčinnosti
dnem připsánívrácenýchpeněŽních
poskytovate|e,
na účet
nedohodnou-|i
se sm|uvní
stranyjinak.
6.,11Smlouvazanikátakéz důvodů
uvedenýchv $ .167odst..1písm.b) aŽ e) zákonaě. 500/2004sb.,
předpisů.
správnířád,ve zněnípozdějších
Návrhna zrušení
Sm|ouvymusíbýtučiněnpísemněa
musívněm býtuvedenydůvody,
kterévedouk zánikuSm|ouvy.
prostředkynevrátív sou|adus tímtoč|ánkem
6.í2Pokud příjemceve stanovené|hůtěposkytnuté
poskytovate|i,
povaŽujíse tyto prostředkyza zadrŽenéve smys|uzákona č.250/2000Sb., o

\

pravidlechúzemních
předpisů.
rozpočtových
rozpoětů,
ve zněnípozdějších
vt!.
Závěreč,náustanovení
7.1 Jako kontaktní
místoposkytovate|e
se pro úěe|ytétosm|ouvystanovuje:KrajskýúřadZ|ínského
kraje,odborKance|ářhejtmana,MartinaReková,te|efon577 043 í6.1,e-mai|martina.rekova@kr.
zlinsky.cz.
7.2 Tatosm|ouvanabýváúčinnosti
stranami.
dnemjejíhopodpisuoběmasm|uvními
ustanoveními
7.3 Právnívztahy,kterénejsou přímoupravenytoutosm|ouvou,se řídípřís|ušnými
zákona č.500/2004Sb., správnířád, v p|atném
znění,zákonač.25ol2o00Sb., o rozpočtových
pravidlechÚzemníchrozpoětů,ve znění pozdějŠích
předpisůa da|Šími
obecně závaznými
předpisy.
pouze písemnými,
vzestupněčís|ovanými
7'4 Sm|ouvamůŽebýt měněnači dop|ňována
dodatky
podepsanýmioprávněnýmizástupci obou sm|uvníchstran. Dodatek se neuzavíráv případě
změny názvu příjemce,statutárního
ze sm|uvních
zástupce,síd|ači bankovního
úětukteréko|i
případěpostačí
písemné
stran.V takovém
oznámení
o změně,kterév případězměnybankovního
příjemce
účtu
musÍbýtdoloŽeno
kopiÍsm|ouvy
o zřízení
úětu.
vŠech
7.5 Sm|uvnístrany
bezvýhradně
souh|asíse
zveřejněním
údajů
obsaŽených
v tétosm|ouvě.
7.6 Sm|ouvaje vyhotovenaVe třech stejnopisech,z nichŽ poskytovate|
obdrŽídvě vyhotovenía
jednovyhotovení.
příjemce
7.7 Sm|uvnístrany svými podpisystvzují, Že sm|ouvaby|a sjednána na zák|adějejich pravéa
podmínek.
vůle,niko|ivtísnizanápadněnevýhodných
svobodné
7.8 Nedí|nou
č.1 Vyúčtování.
součástí
tétosm|ouvyje pří|oha
DoloŽkadle $ 23 zákona č.í2912000
Sb., o krajích,ve zněnípozdějšíchpředpisů
Rozhodnutoorgánemkraje:Zastupite|stvoZ|ínskéhokraje
29.04.20,t5,čís|o
usnesení
04511216115
Datuma čís|o
iednací

DoloŽkad|e$ 41 zákona ě.12812900Sb., o obcích,.vezněnípozdějšíchpředpisů
Rozhodnutoorgánemobce:Za I l-c<P i b /s .ÍY" o aj1
.Žjédnaci:44. C.uir
.-./.. 3/k/?44,|
Datumačís|o

VeZ|íně
dne...1 9..05.'..2015

V Nedakonicíchdne

za poskytovatele

za příjemce

. Stanis|avMiŠák
kraj
hejtmanZ|ínského

ffi

./f.f.zo,/(

llZínskýkni

wučrovÁt.tioornce

pos|q1tnúé
naák|aděsm|ouvy
čb|o:
ze dne:
ÚčeIdotace:
Charakterdotace'l:
Celkovávýšeposkytnuté
dotace:
Přfiemcedohce:
Sidlo,bytem:

DatrmuhřazenÍzpúsobi|ých
výdajú:
Dafum před|oŽenívyúčtovánÍ
dotace:

ýyúčlouání
dotaceje doloŽeno
dok|ady,.......

(tďo uětase odstraú,nenl.li dle srnlouvyúložaúdd<IadŮ
FŽadwáM)

rGo:

Dok|adč.'.)

Powdenépnce a dodá*y

Hrazenoz dotace(Kč)

V|astní
zdroje(Kč)

Nák|ady ce|kem (Kč)

Celkem:
Podídobce na ce|kovÝchnákladechDÍoiektu,akce

oÁ

prostfudkydotace:
celkempouŽité
finanční
prostředky:
Íinanční
Nevyčerpané
Pfremcedotaceje plátceDPH:
je nárokna odpočet
p|nění'
DPH:
kbrá jsouobsahemvyúčtování'

ANO

NE

ANO

NE

dotace:
osoba odpovědnáza vnÍčtování
Jménoa podpis

sbfu Émízádupce přijemce:
Jméno,podpig .azítko:

VysÉtlivky:
-) |,lapř.účelová
inýestiční/
nein|restiční
dotace
sloupcelze nahndit doloŽením
wsu z odňlenéÚěetníevi&nce, případněkopii FněŽníhodeníku'v takovémpřípaděwňuk pfrjence Wze tučně
) Jednotlitté
uyznačené
ěásti tabulky'
V pbdloženén\rlpisl.r/peněžnlm
&níku muslbýtjdnoznaěně rczlišeno,kteÉnákladybýy hnzeny z dota?ea kteréz vlastnbhzdrojŮpňjence'

