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ále ;en,,poskytovatel")

a

Kralská knihovna v Pardubicích
se sídIem v pardubicích

]Č:..,... ..OB5219......

Zá:toupená : ... Bc. Radomírou Kodetovou..
čisio ú čtu : ... 19-23B5 5602] 7 /01OO.............
idále jen,,přijemce)

uzavírají podle ust. § 159 a násI. správního řádu a ust.
rozpočtových pravidiech územníchrozpočtůtuto

§ ].0a zák. č. 250l2000 Sb.,

o

VEŘEJNOPnÁVrVÍ SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE

l._

PoskYtovatel se zavazule, že příjemci zašle dotaci ve výši..,/- ",!.!:,].rc na jeho účetuvedený
v záhlavísmlouvy do 3O. 10. 201,7
,

ll.

PoskYtované PeněŽní prostředky jsou určeny na nákup literatury do výměnného fondu,
z něhoŽ Přrlemce sestavuje soubory pro distribuci v knihovnách regionu. podmínky
nakládání
s tímto výměnným fondem a dalšípovinnosti příjemce a poskytovatele
dotace jsou
stanoveny v příIoze, která je nedílnou součástítétosmlouvy.

ill.
Stanoveného účelubude dosaženo do 31.12.2O1]

iV.

Příjemce se zavazuje poskytnuté peněžní prostřeclky použítvýhr.adně na stanovený
účela
zavazuje se PředloŽit Poskytovateli do 15.2,Za18 finančnívypořádání dotace. případně
nePouŽité ProstředkY se Přr.lernce zavazuje ,.,rátit poskytovateli na účetuvedený
v záhlaví
smlouvy do 10 dnů po předloženífinančníhovypcřádání.
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Smluvní vztah založený touto dohodou se řídízák. č. 250l200a
pravidlech územníchrozpočtů,a zák. č.500l2004 Sb., správním řádem.

Sl .

:azpoc:o,,,..,-

Vl.

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vVhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdr:l
1ed

,

nom.

( )ůW|, dne í| /!/ř

starosta obce

,

V Pardubicích dne 31.1.2017

Ředitelka kk v pardubicích

l

,l

Dodatek
k

Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace,

který specifikuje účeldotace a nakládáníse sdruženými prostředky ivýměnným fondem

nakoupeným z těchto prostředků.
Cl.

1)

.,j,-

l

j

oaec ..ki.7.é(:.......,...(dále jen Poskytovotel), která je zřizovatelem obecní knihovny
evidované podle zákona č. 25712001, Sb. - o knihovnách a využívásystému
,,Regionálních funl<cí" poskytovaných Příjemcem, a veřejnoprávní smlouvou se
zavázala přispět jednorázově finančníčástkou na nákup zvláštního výměnného fondu
Příjemce, bude průběžně čerpat službu distribuce výměnných souborů z toho
zvláštního fondu, 'Dokumenty z tohoto fondu budou zařazovány prť;běžnědo
výměnných souborů pro její knihovnu.

čt. ll
vych ázet z evrdcvaného počtu
předcházejícím
obyvatel obce v
kalendářním roce ke dni3Lt2., a to nejrnéně ve výši
dvojnásobku tohoto počtu - což činí2,- Kč za 1 obyvatele. Poskytovotel však může
rozhodnutím zastupitelstva obce poskytnout i vyššíčástku, než je dvojnásobek počtu
obyvatel obce.
Z) Poskytovatel převede příslušnou částku na účetPříjemce uvedený v záhlaví
veře.lnoprávnísmlouvy do data uvedeno na smIouvě.
3} Pro rozlišeníjednotlivých plateb bude jako variabilní symbol použito evidenčníčislo
knihovny z evidence MK ČR, které jíbylo přiděleno při registraci.
4) O výši příspěvkůpovede Příjemce řádnou účetníevidenci.
5) Poskytnuté finančníprostředky použije Příjemce výhradně a pouze na nákup
knihovních dokumentů, které budou odborně zpracovány a označeny obsluhující
knihovnou, pod kterou knihovna Poskytovotele spadá.
6) V příslušnémpoměru k počtu sdružujícíchobcí a zakoupených knihovních jednotek
budou tyto distribuovány ve výměnných souborech, nad rámec běžných výměnných
souborů, do všech obcí, které se sdružování účastní.

1} Výše finančníhopříspěvku Pcskytovciele by mě!a

čt, ttt

1) lnformace o

ceIkové výši sdr"užených finančníchprostředků a o počtu l<nihovních
dokumentŮ za tyto prostředky nakoupených v daném kalendářním roce budou
souČástÍ,,Výkazu o výl<onu regionálních funi<cí", který je pravidelně uveřejňován na

,.

t

l

l

webu příjemce, spolu s,,Výročnízprávou o zajištěníregionálních funkcí v kraji"
příslušný rok.

čt. lv
zavazuje k tomu, že knihovník/knihovnice obsluhované knihovnY se
bude o zapůjčenývýměnný fond řádně starat, bude zajišťovat jeho výpŮlČkY, drobne
opi-avy a v případě ztráty nebo většíhopoškozeníknihovních dokumentŮ okamŽitě
uvědomí příslušnéhododavatele služby. V takových případech bude postuPova1-o
podle Knihovního řádu Příjemce,zelména odd..lll, -VýpŮjČnířád a odd, lV. - Postrhr,'

1) poskytovoťel se

čl. ].9, 70 a 21,

čt. v

1)

pol<ud by v budou cnu Paskytovotel rozhodl o odstoupení od smlouvy a ukonČení
spolupráce v rámcr výkonu regionálních funkcí, bude přidělen do vlastního fondu

knihovny jím zřizované takový počet knihovních dokumentů, který bude odpovídat
následujícímu vzorci - Podle poměru vložených fin.prostředků
:

Vzorec:

{=
Přičemž; A

A:C

ceIková částka sdružená v regionu
B = částka, kterou poskytovoťel přispěl do sdruženéhofondu
c = celkový počet nakoupených knihovních dokumentů
Y = počet knihovních dokumentů připadajících Poskytovateli
=

z| příjemce

se v takovém případě zavazuje převést bezúplatně Poskytovateli takový
počet knihovních dokumentů, který mu příslušína základě poskytnuté Částky a

vychází z výpočtu průměrnéceny nakoupeného svazku.
3) pokud poskytovatel nebude chtít vystoupit ze systému regionálních funl<cí a nebude
sdružovat prostředkv podIe tétc smlouvy, bude jeho knihovna obsluhována z výkonu
regioná!ních funkci, a!e poi;ze výrněnnýnr fondertt zako.;perrýrll z prostředkŮ krajské

dotace

čt. vI

1} ostatní povinnosti Příjemce (a obsluhujícíchknihoven) v rámci sluŽeb plynoucích
z výkonu regionáiních funkcí se nemění a řídíse i nadále platnými Pravidly Pro
a
L

l

zajiŠtěníregionáÍních funkcí
v Pardubickém kraji
legislativními dokumenty a předpisy.

na příslušný rok a

čl. vll
1)

ostatními

-

poskytovatel bude
informován o řádném vyúčtování
dotace nejpozději do 15.2.
následujícího roku, ale má právo
kdykoliv nahlédnout ao Je"tni
evidence a
PřírŮstkového seznamu zvláštního výměnného
tonou. vvrltováním je míněn
seznam
všech sdružených částek na
účtunřtlemcea použitísdruženého
fondu v nákupu
knihovních dokumentů, jak vyplýve
,-Je.tni.t, dokladů příjemcea přírůstkového
seznamu fondu, který obdrž
í Poskytovotel,

va...-lrií!. .,.,. dne .{.t.?/ř

V Pardubicích dne 31.I.2017
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Zástupce Příjemce

