
Z Ykš
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA 3/10il

o poskytnutí dotace z rozpoČtu města Nalžovské Hory na rok 2022, uzavřená dle ustanovení § 10a
a násl. Zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpoČtů, v platném znění

I.
Smluvní strany

Město: Nalžovské Hory
IČO: 00255866
Adresa: Stříbrné Hory 104
Číslo účtu: 4021351/0100
Kontakt: 723 884 371
Zastoupená starostou Ing. Zdeňkem Hlaváčem
(dále jen město)

a

Charita SuŠice
IČO: 64388441
Číslo účtu: 152140002/0300
Sídlo: Havlíčkova 95, 342 01 Sušice
Kontakt: 732 250 018, info@,sLIsice.cl]arita.cz
Zastoupená ředitelem Be. Karlem Weishäupelem
(dále jen příj emce)

II.
ÚČel a pouŽití dotace a doba jeho dosaŽení

l. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace z rozpočtu města na financování sociálních služeb příjemce
v roce 2022 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)

2. Doba, v níž má být výše uvedeného účelu dosaženo: od 1. 1. 2022 do 15. 11. 2022.
3. Obec se tímto připojuje k Pověření služeb obecného hospodářského zájmu, které opravňuje příjemce

k poskytování výše uvedených sociálních služeb.

III.
výše a podmínky použití dotace

l. Město převede na účet příjemce č. ú. 152140002/0300 dotaci ve výši 25 000,-KČ (slovy: dvacet pět
tisíc) nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy.

IV.
Podmínky použití dotace

1. Příjemce se zavazuje realizovat dotací podporovanou činnost od l. l. 2022 do 15. 11. 2022, v souladu
se smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu města.

2. Poskytnuté finanční prostředky použije příjemce pouze na účel uvedený v ČI. 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.

3. Účelové použití dotace příjemce doloží při vyúčtování dotace kopiemi účetních dokladů a kopiemi
dokládajícími zaúčtování těchto účetních dokladů, nejpozději do 30. 11. 2022.

4. Příjemce při vyúčtování dotace předloží statistiku počtu osob - obyvatel obce, kteří využili výše
uvedené sociální služby v daných měsících v roce 2022.

5. Příjemce souhlasí s kontrolou účetnictví ze strany obce ve věci účelovosti čerpání poskytnuté dotace.



V.
ZávěreČná ustanovení

l. 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 Nalžovských Horách, dne 3.2.2022 V Sušici, dne 3. 2. 2022
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