
  

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hartmanice na rok 2019 uzavřená dle ustanovení $ 10a a 

násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění 

I. 

Smluvní strany 

Město Hartmanice : 

IČ: 00255467, DIČ: CZ00255467 Bet 
Adresa: Hartmanice 75, 342 01 Sušice AM 0 
Číslo účtu: 60826082/0300 Ha) 621. lam 
Kontakt: 376 593 218, podatelna()muhartmanice.cz lt F 
Zastoupená starostou Pavlem Valdmanem Ko 

(dále jen město) 

a 

Oblastní charita Sušice 

IČ: 64388441 
Číslo účtu: 152140002/0300 
Sídlo: Havlíčkova 95, 342 01 Sušice 

Kontakt: 376 523 324, info(Asusice.charita.cz 

Zastoupená ředitelkou Be. Marií Hrečínovou Prodanovou 

(dále jen příjemce) 

le 

  

II. 
Účel a použití dotace a doba jeho dosažení 

Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace z rozpočtu města na dofinancování sociálních služeb 

příjemce v roce 2019 na základě doručené žádosti. Sociální služby, které mohou být podpořeny touto 

dotací: 

a. Pečovatelská služba (identifikátor 2850203) 

b. Odlehčovací služby (identifikátor 5068876) 

c. | Odborné sociální poradenství (identifikátor 5968813) 

Doba, v níž má být výše uvedeného účelu dosaženo: od I. 1.2019 do 31. 12. 2019. 

Město se tímto připojuje k Pověření služeb obecného hospodářského zájmu č.51912018, které 

opravňuje příjemce k poskytování výše uvedených sociálních služeb. 

III. 
Výše a podmínky použití dotace 

. Město převede na účet příjemce č. ú. 152140002/0300 dotaci ve výši 69.458 Kč (slovy šedesát devět 

tisíc čtyři sta padesát osm korun českých) nejpozději do 14 dnů od podpisu smlouvy. 

IV. 

Podmínky použití dotace 

. Příjemce se zavazuje realizovat dotací podporovanou činnost od 1. 1.2019 do 31. 12. 2019, v souladu 

se Žádostí o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města. 

Poskytnuté finanční prostředky použije příjemce pouze na účel uvedený v čl. II této smlouvy a bude 

dbát na jejich hospodárné a efektivní využití. Tyto prostředky nelze použít na dary, občerstvení a 

výdaje nesouvisející s poskytováním sociálních služeb. 

Účelové použití dotace příjemce doloží při vyúčtování dotace kopiemi účetních dokladů a kopiemi 

dokládajícími zaúčtování těchto účetních dokladů, nejpozději do 31. 1. 2020. Příjemce dotace je 

povinen mít jednotlivé originály účetních dokladů označené tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o výdaj 

hrazený na základě této smlouvy (text: „DOTACE MĚSTO HARTMANICE“). Současně musí být na 

účetním dokladu jasně vyznačena částka, která je z této dotace hrazena.  



  

4. Příjemce při vyúčtování dotace předloží statistiku počtu osob — obyvatel města, kteří využili výše uvedené sociální služby v roce 2019. 
5. Příjemce souhlasí s kontrolou účetnictví ze strany města ve věci účelovosti čerpání poskytnuté dotace. 

V. 

Závěrečná ustanovení 
1. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každá strana obdrží po jednom vyhotovení. 
2. Změny a doplňky k této smlouvě lze provést formou písemného dodatku podepsaného oběma stranami. 3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, seznámily se s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují. 

V Sušici, dne .......7...4/4 T" 6 

OBLASTNÍ CHARITA SUŠICE 
Havlíčkova 95, 342 01 Sušice 

Tel.. 376 528 324, IČO: 643 88 441 
e-mail: InfoAcharitasusice.cz + Www.charitasusice.cz 

/ 

Za příjemce:.. £ . Z . m M U. 

  

 


