
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU

uzavřená dnešního dne mezi těmito účastníky

I. Smluvní strany

Obec Vysoké Veselí
se sídlem: Mírové náměstí 9, Vysoké Veselí 507 03
zastoupené: starostou Lubošem Holmanem
IČO: 272 418 p wyěnré I

bankovní spojení: číslo účtu: 1162869379/0800 sšlo
26-03-2099.we

(dále jen "přispívající organizace")

a

Oblastní charita Jičín n ei (16
se sídlem: Na Jihu 553, 506 01 Jičín (C7ICO: 73633755
Zastoupená: ředitelem Bc. Davidem Rejlkem
bankovní spojení: číslo účtu 2914882379/0800
(dále jen "příjemce")

uzavírají tuto smlouvu

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je poskytnutí příspěvku v celkové výši 240 000,- z rozpočtu obce na
provoz Charitní pečovatelské služby, kterou Oblastní charita Jičín provozuje, a to na
období od 1.1.2019 do 31.12.2019.
Příspěvek je určen pouze na aktivity, které Charitní pečovatelská služba vykonává pro
rodiny žijící ve Vysokém Veselí a přidružených obcí.

HI. Převod příspěvku

Přispívající organizace převede finanční příspěvek z rozpočtu obce ve výši 240 000,- Kč
na účet 2914882379/0800, a to do 14 dnů od podpisu smlouvy.
Poskytovaný příspěvek nepodléhá, ve smyslu zákona č.357/1992 Sb., v platném znění (86
odst.3), daní darovací.



IV. Práva a povinností účastníků

Přispívající organizace zajistí zejména:
* převedení finančního příspěvku dle této smlouvy na účet příjemce

Příjemce zajistí zejména:
* použití finančních prostředků z rozpočtu obce výhradně pro účely touto smlouvou

stanovené
« předložení vyúčtování příspěvku do konce března 2020

V. Závěrečná ustanovení a ujednání

Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na případné právní nástupce smluvních stran.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a
každá strana obdrží jedno vyhotovení.
Smlouvu lze měnit a doplňovat výhradně jen se souhlasem účastníků této smlouvy a to
písemnou formou.

Ve Vysokém Veselí dne 26-05- 208

RAŽOTA Oblastní charita ličín
. 507 M vyso2 Vezalí Na Jihu553,506 of fičín

. AT
7 /9 okres Jičín

íčo 6
AA 755

přispívající organizace příjemce


