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Město Nové Město na Moravě

NÁVRH USNESENÍ
14. Zastupitelstva města

konaného dne 74.72.2020

Návratná finanční v‘pomoc Mikroregionu Novoměstsko na rok 2021, prodloužení splatnosti NFV z

roku 2020

Mikroregion Novoměstsko, žádá město o finanční výpomoc na předfinancování dotační akce TNákup kompostérů

pro pro občany obcí Mikroregionu‘T. dále Mikroregion Novoměstsko Dále žádá o prodloužení vrácení návratné

finanční výpomoci poskytnuté v letošním roce z 31.3.2021 do 30.09.2021.

10a zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech ÚSC

I. Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k veřejnosprávní smlouvě v příloze č. 3 o poskytnutí návratné finanční výpomoci

spočívající v prodloužení termínu vrácení finančních prostředků do 30.09.2021 dle žádosti v příloze č. 2.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí návratné finanční výpomoci v částce 1.056.000,- Kč Mikroregionu Novoměstsko, iČ 70934258,

sídlem Tři Studně 25, 592 04 a současně pověřuje starostu města, v případě jeho nepřítomnosti jednoho

z místostarostů města, k podpisu veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci.

III. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2021 spočívající v navýšení nedaňových příjmů a odvětví ochrana životního

prostředí o částku 1.056.000,- Kč.

Michal Šmarda

starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Ing. Tomáš Vlček

Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček

Vyjádření: - FIN doporučuje předložený návrh

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

https ://ejednani.nmnm.czlwgj/service?actioncz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 08.12.2020
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Text důvodové zprávy: Mikroregion Novoměstsko je žadatelem o dotaci na ‘TNákup kompostérů

pro pro občany obcí Mikroregionu“. Vzhledem k tornu, že dotace je

poskytována až po ukončení celé akce a Mikroregion nedisponuje

dostatkem finančních prostředků žádá město o poskytnutí návratné

finanční výpomoci na předfinancování celé akce. Návratná finanční

výpomoc bude vrácena městu jednorázově po ukončení akce a přijetí

dotace na účet Mikroregionu.

Míkroregion dále žádá o prodloužení termínu vrácení návratné finanční

výpomoci na realizaci cyklostezky NMNM x Nová Ves poskytnuté v roce

2020. Stavba je již dokončena, ale do konce roku nebude dotace ze

státní rozpočtu zúřadována a další termín pro vyplacení dotace začíná až

v dubnu roku 2021.

Materiál obsahuje: Příloha - č.1 - Žádost o poskytnutí NFV v roce 2021 (Veřejná)

Příloha - č. 2 - žádost o prodloužení termínu NFV z roku 2020 (Veřejná)

Příloha - č. 3 - smlouva o NFV z roku 2020 (Veřelná)

Materiál projednán: RM dne 07.12. 2020 doporučila materiál ke schválení

finančním výborem

Přizvání:

https:I/ejednani.nmnm.cz/wgj/service?actioncz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 08.12.2020



Město Nové Město na Moravě

Vratíslavovo nám 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Žádost
o poskytnutí návratné fínanční výpomocí (dále NFV) na rok 2021

Název projektu Nákup domácích kompostérů pro občany

obcí Mikroregionu

Názevljméno a Míkroregion Novoměstsko

příjmení

Sídlo/adresa Tři Studně 25, 592 04 Fryšava pod Žákovou

horou

Doručovací 592 04 Fryšava pod Žákovou horou

adresa (pokud není
totožná se sídlem žadatele)

lČidatum narození 70934258

Právní forma Svazek obcí

Bankovní spojení Název banky: Komerční banka, a. s

Číslo účtu: 86-4755460257/01 00

Statutární Jméno a příjmení: Miloš Brabec

zástupce Funkce: předseda

právnické osoby Kontakt: 722 965 177

Bytem: Tři Studně 29, 592 04

Řešitel projektu Jméno: Miloš Brabec

Telefon a emaíl (na Telefon: 722 965 177

řešitele projektu), www Email: novomestsko@tíscalí.cz

stránky WWW stránky: www.novomestsko.cz

Celkový rozpočet projektu I 056 000 Kč

Požadovaná výše NFV

f% z celkového rozpočtu I 056 000 Kč (100 %)

projektu)

Finanční prostředky budou vráceny

jednorázově po ukončení projektu a přiznání

dotace na účet Mikroregionu Novoměstsko.
Lhůty splátek NFV, včetně

výše jednotlivých splátek

Termín dokončení 1012021

realízace projektu

Žadatel

Plátce DPH NE
(*označte)



Odůvodnění žádostí:

Na základě požadavku obcí vypracoval Mikroregion Novoměstsko žádost

v rámci 122. výzvy Ministerstva životního prostředí - Podporovaná aktívíta

3.1.1: Předcházení vzniku komunálních odpadů. Projekt „Nákup domácích

kompostérů pro občany obcí Mikroregíonu“ byl schválen a je registrován

pod č. CZ.05.3.29i0.0I0.0I1 9_l 2210013000.

Projektované náklady jsou ve výši I 056 000 Kč.

Povinné přílohy:

- čestné prohlášení žadatele o vyrovnání závazků

- písemný souhlas žadatele se zveřejněním údajů

právnické osoby kromě výše uvedeného dále dokládají:

- doklad o právní subjektivitě žadatele (výpis z rejstříku - veřejného, obchodního,.., stanovy apod.)

- kopie dokladu o volbě nebo jmenování statutárního zástupce žadatele
- identifikaci osob s podílem v této právnické osobě (např. výpis z OR, výpis ze seznamu akcionářů
vedených firmou apod.)
- identifikaci osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výši tohoto podílu

PROHLÁŠENÍ:

Prohlašuji, že všechny poskytnuté informace jsou pravdivé.

Jméno a příjmení statutárního zástupce organizace: Miloš Brabec

Podpis:

___________________________

Ve Třech Studních

Datum: 2. 12. 2020 Razítko organizace:

kroregon Novomětsko
592 04 Tři Stdn 25

ičo; 70342a



Příloha č. I

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O VYROVNÁNÍ ZÁVAZKŮ

Prohlašuji tímto, že fyzická I právnická osoba

jméno I název: Mikroregion Novoměstsko

adresa I sídlo: Tři Studně 25, 592 04 Fryšava pod Žákovou horou

iČ: 70934258 DIČ: neplátce

- nemá v době podpisu tohoto prohlášení u místně příslušného
finančního úřadu, okresní správy sociálního zabezpečení a

zdravotních pojišt‘oven žádné nesplacené závazky po lhůtě

splatnosti

- nemá v době podpisu tohoto prohlášení žádné závazky po lhůtě
splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči státním
fondům se považují závazky vůči Fondu národního majetku,

Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu,

zdravotním pojišt‘ovnám a Celní správě, za vypořádání nelze

považovat posečkání dlužných závazků

- nemá v době podpísu tohoto prohlášení žádné závazky po lhůtě

splatnosti vůči státnímu rozpočtu a městskému rozpočtu. V

případě, že byly v předchozím roce poskytnuty finanční prostředky
z rozpočtu města i státu, byly ve stanoveném termínu řádně

vyúčtovány

- nemá na majetek vyhlášen konkurz nebo není podán návrh na

konkurz a žadatel není v likvidaci

Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení

a je si vědoma možných právních důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost
nebo uvede-li nepravdivý údaj.

Ve Třech Studních dne 2. 12. 2020

Mil Š Brabec, předseda

‘. :kmregon Novomtsko

592 04 T4 udrě 25
IČO: 7U93253



Příloha Č. 2

PÍSEMNÝ SOUHLAS SE ZVEŘEJNĚNÍM ÚDAJŮ

fyzická I právnická osoba

jméno / název: Mikroregíon Novoměstsko

adresa / sídlo: Tři Studně 25, 592 04 Fryšava pod Žákovou horou

iČ: 70934258 DIČ: neplátce

souhlasí tímto se zpracováním údajů městem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb.,o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas je
poskytován a udělován do budoucna na dobu neurčitou pro vnitřní potřeby města a dále
pro účely informování veřejnosti. Zároveň souhlasím s možným zpřístupněním nebo
zveřejněním výše poskytnuté dotace, jakož i všech úkonů a okolností s touto dotací
souvisej ĺcÍch.

Ve Třech Studních dne 2. 12. 2020

/
‚Miloš Brabec, předseda

‘:roregion Novoměstsko
592 04 Tři Studně 25

IČO: 70934253



Doložení náležitostí dle zákona č. 25012000 Sb., o rozpočtových
pravídlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů —

formulář pro právnické ósoby mimo obce

1. Identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu

zastoupení podle zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů — 10a,

odst. 3, písm. f) 1. Miloš Brabec, předseda

Všechny typy žadatelů vyjma příspěvkových organizací kraje dokládají identifikaci osob v rámci
dokladů k právní subjektivitě stanovených ve Výzvě programu, kde musí být povinně statutární
zástupci uvedeni a není nutné tuto záležitost znovu dokládat.

Příspěvková organizace kraje doloží prostou kopii jmenovacího dekretu do funkce ředitele/ředitelky.

2. Identifikace osob s podílem1 v právnické osobě (V žadateli) podle zákona č. 250/2000

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů — 10a, odst. 3, písm. f) 2.

(např. právnická osoba podnikající uvede výpis svých podílníků).

Pořa IČO ‚ . ‚ . ‚

. Výše podílu v
dove datum Nazev /jmeno osoby, ktera ma v zadateli podii
číslo narození

I 00293971 Městys Bobrová 4,62

2 00545376 Obec Bobrůvka J ‚26

3 00599280 Obec Bohdalec 1,48

4 00599301 Obec Borovnice 1

5 00599352 Obec Daňkovice 0,77

6 00599361 Obec Dlouhé 1,35

7 00294284 ObecFryšavapodŽákovouhorou 1,48

8 00599441 Obec Javorek 0,54

9 00294477 Městys Jimramov 6,1

10 00599476 Obec Kadov 0,78

11 00599506 Obec Krásné 0,58

12 00842648 Obec Křídla 184

13 00599514 Obec Kuklík 1,01

14 00599557 Obec Líšná 0,31

15 00599590 Obec Mirošov 0,73

16 00294900 Město Nové Město na Moravě 52,95

17 00842630 Obec Nová Ves u Nového Města na Moravě 3,44

18 00599538 Obec Nový Jimramov 0,35

19 00599689 Obec Podolí 0,5

20 00599727 Obec Radešín 0,59

21 00599707 Obec Račice 0,23

22 00295205 Obec Radešínská Svratka 3,2

Podílem je myšlen obchodní podíl definovaný v 31 zákona č. 9012012 Sb., o obchodních
korporacích, ve znění pozdějších předpisů.



23 00545422 Obec Radňovice J1,66

24 00295353 Obec Řečice 12,47
25 00295451 Městys Sněžné 3,12

26 00599832 Obec Spělkov 0,23

27 00842214 ObecTřiStudně 0,53

28 00295621 Obec Věcov 3,71

29 00842664 Obec Vlachovice 0,64

30 00842656 Obec Zubří 2,53
v případě potřeby doplňte další řádky nebo doložte na samostatném listě

zakřížkujte, pokud je pro žadatele irelevantní (tj. pouze pokud v žadateli nemá žádná

osoba podíl)

3. Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl1 a výše tohoto podílu podle zákona

Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů — 10a, odst. 3, písm. f) 3.

(např. právnická osoba podnikající uvede přímý obchodní podíl vjiných právnických osobách)

Pořadové Název právnické osoby, v níž má žadatel přímý Výše podílu v
číslo podíl %

I 27686809 MAS Zubři země, o.p.s. 2,5

2

3

4

5

6

7

8

9
10

v případě potřeby doptňte další řádky nebo doložte na samostatném listě

zakřížkujte, pokud je pro žadatele irelevantní (tj. žadatel nemá přímý podíl v žádných

právnických osobách)

/ Í



SVAZEK OBCÍ

MIKROREGION NOVOMĚ$TSKO
sídlo: Tři Studně 25, 592 04, IČO: 70934258
kancelář: Vratislavovo nám. 12, 592 31 Nové Město na Moravě
tel.: 601 570 528
nc)volnes[skoů iiscali .cz
www.novomestsko . cz

V Novém Městě na Moravě dne 23.11.2020

Adresa
Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo náměstí 103
Nové Město na Moravě
592 31

Žádost o prodloužení termínu navrácení finanční výpomoci

Vážení zastupitelé,

Mikroregion Novoměstsko s městem Nové Město na Moravě uzavřel dne 22. 5. 2020
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci v celkové výši 3.700.000,
Kč za účelem předfinancování dotace a vlastního podílu projektu „Společná stezka pro
cyklisty a chodce Nové Město na Moravě — Nová Ves u Nového Města na Moravě.

Během roku 2020 proběhla realizace cyklostezky a v současné době se řeší kolaudace stavby.
Po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí může Mikroregion Novoměstsko podat
žádost o proplacení finančních prostředků z dotace na tuto stavbu.

Vzhledem k tomu, že administrativně se tato záležitost nestihne do 31.3.2021 vyřídit, žádáme
Vás proto, aby dle článku či. IV odst. 2., byl posunut termín navrácení NFV poskytovateli
z 31.3.2021 do 30.9.2021.

V rámci této zrněny by se vypracoval dodatek k již uzavřené veřejnoprávní smlouvě o
poskytnutí návratné finanční výpomoci.

S pozdravem

/ Miloš Brabec
předseda Mikroregionu Novoměstsko

r :kroregíon Novoměstsko
22 04 Tři Studně 25

IČO: 70934253

MIKRO R EG ION

NOVOMSTSKO

Příloha: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci ze dne 22. 5. 2020
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\toNové Město na Moravě
‘JIo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupené: Michalem Smardou, starostou města
iČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 9005-1320751/0100
(dále jen „poskytovateľ9

a

2. Mikroregion Novoměstsko
sídlo: Tři Studně č.p. 25, 592 04 Fryšava pod Zákovou horou
zastoupené: panem Milošem Brabcem, předsedou
IC: 70934258
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 86-4755460257/0100
(dále Jen „příjemce“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a toku v souladu s ust. 85 písm. c) zákona Č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízenO, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a ust. 159 a násl. zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů tuto:

Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí návratné finanční výpomoci

či.‘
Obecná ustanovení

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě na svém zasedání konaném dne 25.11.2019
usnesením přijatým pod bodem Č. 9/8/ZM12019 programu a na základě žádosti příjemce
registrované pod č.j. MUNMNM/1 476/2020 ze dne 11 .05.2020 rozhodlo o poskytnutí návratné
finanční výpomoci v celkové výší 3.700.000,- Kč, slovy třimilionysedmsettisíckorunčeských (dále
jen „NFV“) příjemci NFV za účelem předfinancování dotace a vlastního podílu projektu
Společná stezka pro cyklisty a chodce Nové Město na Moravě — Nová Ves u Nového Města na
Moravě, a to za podmínek dále uvedených v této smlouvě.

Či. Ii
Návratná finanční výpomoc

1. NFV je účelově vázána na realizaci investice „Společná stezka pro cyklisty a chodce Nové
Město na Moravě — Nová Ves u Nového Města na Moravě“ a to za podmínek dále
uvedených v této smlouvě.

2. NFV je finanční podporou ve smyslu zákona Č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné



správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějšĺch předpisů,
a vztahují se na ní všechna ustanovení tohoto zákona.

či. lil
Práva a povinnosti poskytovatele

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci NFV ve výši 3.700.000,- Kč slovy
třimilionysedmsettisíckorunčeských. Poskytnutĺ NFV je bezúročné.

2. Poskytovatel převede NFV v dohodnuté výši na bankovní účet příjemce, který je uveden v
preambuli této smlouvy, a to do 30-ti dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

3. Poskytovatel má právo provádět kontrolu použití NFV na místě samém v souladu
s ustanoveními této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů.

či. Iv
Práva a povinnosti příjemce

1. Příjemce se zavazuje NFV přijmout a použít ji v souladu s touto smlouvou. Čerpat finanční
prostředky z této NFV lze na platné účetní doklady vydané v době od 1 .1.2020. Tuto NFV se
příjemce zavazuje vyčerpat nejpozději do 31.12. 2020.

2. Přemce vrátí NFV poskytovateli vtermínu nejpozději do 31.03. 2021 do na bankovní účet
poskytovatele uvedený v preambuli této smlouvy.

3. Příjemce je povinen vrátit NFV na účet poskytovatele, jestliže odpadne účel, pro který je NFV
poskytována, a to do 15-ti dnů ode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti dozví.

4. Příjemce není oprávněn převést NFV na jiný subjekt.

5. Příjemce je povinen umožnit osobám pověřeným poskytovatelem provádět věcnou, právní,
finanční a účetní kontrolu užití poskytnuté NFV a poskytnout jim veškerou potřebnou
součinnost.

6. Příjemce je dále povinen informovat poskytovatele o všech okolnostech, které mají nebo by
mohly mĺt vliv na plnění povinností příjemce podle této smlouvy. Dále je povinen bez
zbytečného odkladu požádat poskytovatele o změnu smlouvy či poskytnutí výjimky v případě
takových změn skutečností či podmínek předpokládaných ve smlouvě, které by mu bez jeho
zavinění znemožnily dodržet podmínky smlouvy. Poskytovatel není povinen jeho žádosti
vyhovět.

7. Podmínkou uzavření této smlouvy je vypořádání všech závazků vůči poskytovateli, a to včetně
možných reklamačních řízení, které vyplývají ze smluvních vztahů mezi příjemcem a
poskytovatelem.

čI.v
Důsledky porušení povinností příjemce



1. Pokud se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně, poskytovatel uloží příjemci odvod za
porušení rozpočtové kázně dle 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“).

2. Použití finanční výpomoci v rozporu s účelem této smlouvy je považováno za porušení
rozpočtové kázně ve smyslu 22 zákona o rozpočtových pravidlech.

3. Pokud příjemce ve stanovené lhůtě NVF ve výši dle čI. IV odst. 2, této smlouvy poskytovateli
nevrátí, považují se finanční prostředky za zadržené ve smyslu ust. 22 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o rozpočtových pravidlech“). Příjemce je v takovém případě povinen zaplatit
poskytovateli penále v souladu s platnými právními předpisy ČR.

či. VI
Ukončení smlouvy

J. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

2. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodu.
Výpovědní doba činí 2 měsíce a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího
po měsíci, ve kterém bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno druhé smluvní straně.

3. Jestliže dojde k ukončení této smlouvy poté, co poskytovatel poukázal NFV na účet příjemce, je
příjemce povinen vrátit poskytnuté peněžní prostředky na účet poskytovatele uvedený v této
smlouvě, a to ve lhůtě stanovené v dohodě o ukončení této smlouvy nebo v případě ukončení
této smlouvy výpovědí, před uplynutím výpovědní doby.

4. Pokud příjemce ve stanovené lhůtě požadované prostředky poskytovateli nevrátí, považují se
za prostředky zadržené ve smyslu 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě je příjemce povinen
zaplatit poskytovateli penále v souladu s platnými právními předpisy CR.

5. Poskytovatel je dále z důvodu podstatného porušení této smlouvy ze strany příjemce oprávněn
od této smlouvy odstoupit. V případě odstoupení se postupuje v souladu s čI. Vl této smlouvy.

či. Vil
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva byla sepsána ve 3 vyhotoveních s platností originálu, příjemce obdrží jedno
vyhotovení a poskytovatel 2 vyhotovení této smlouvy.

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků,
podepsaných oběma smluvními stranami.

3. Pokud tato smlouva či zvláštní obecně závazný právní předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy
dle této smlouvy příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, a zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany jsou srozuměny a souhlasí s tím, že se na poskytnutou dotaci vztahují
ustanovení zákona o rozpočtových pravidlech, a to včetně jeho sankčních ustanovení
uvedených v 22.
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4. Příjemce podpisem této smlouvy souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv dle
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
o registru smluv (“zákon o registru smluv“).

5. Poskytovateli svědčĺ zákonné zmocnění (zák. č. 89/201 2 Sb., občanský zákoník, zák. č.
128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, uchovávání a nakládání sosobními údaji
v souvislosti s touto smlouvou.

6. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním registru
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (“zákon o registru smluv“) je město Nové Město
na Moravě, které je povinno tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů
od uzavření smlouvy odeslat k uveřejnění v registru smluv.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že souhlasí S jejím obsahem a že
smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně
nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

9. Tato smlouva byla projednána na zasedání Zastupitelstva města Nové Město a Moravě č. 8
konaném dne 25.11.2019 a schválena usnesením přijatým pod bodem č. 9/8/ZM/2019
programu.

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v centrálním regístru smluv.
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