
SMLOUVA č. 1l20l8

o poskytnutí dotace zrozpočtu městyse Trhová Kamenice,
schválená zastupitelstvem městyse dne 19.3.20l 8

uzavřená podle § 1746, odst. 2 zákona č. 89l20I2 Sb. občanský zákonik, v platném znění

Poskytovatel:
Městys Trhová Kamenice, zastoupený starostkou lng. Ivou Dostálovou
ICo 0027l055
DIČ: CZ00271055
Tel/fax: 469 333101
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Nasavrky
C.ú.: 1141661309/0800
Na straně jedné

a

Příjemce:
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče, 570 01 Chotovice 31

zastoupená Blankou Vopařilovou
tčo ootoz+t t

Tel: 461310569
Bankor.ní spojení: Česká spořitelna a.s.
Císlo účtu 1323600339/0800
Na straně druhé

" I.Předmět smlouly

1 " Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtoých prostředků
Městyse Trhová Kamenice příjemci pro rok 2018 ve úši 100.000,-- Kč (slovy
j ednostotisíckorunčeských)

2. Příjemce se zavazuje použít tento finanční příspěvek na částečnou úhradu provozních a
mzdových nákladů pro středisko Charitní pečovatelská služba při poskytování
pečovatelské služby pro klienty trvale bydlící v Trhové Kamenici a jejich místních
částech.

II. Základní ustanovení

l. Finanční dotace podle čl. l, odst. 1 této smlouvy se poskytuje výhradně za účelem
vymezení v článku [. odst. 2 této smlouvy.

2. Dotace bude příjemcipoukázána poskytovatelem na základé řádně uzavřené smlouvy o
poskytnutí dotace mezi poskytovatelem a příjemcem.

3. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
4. Dotace bude převedena na účet příjemce uvedený v záhlavi smlouvy v termínu do 30-ti

dnů po podpisu smlouvy.



III. Povinnosti příjemce

Příjemce je povinen použít dotaci co nejhospodárněji a ýhradně v souladu s předmětem
této smlouvy nejpozděj i do 3 1 . října 20 1 8
Při plnění podmínek dle této smlouvy, zejména při čerpání finančních prostředků
k naplnění účelu této smlouvy postupovat v souladu s pravidly týkajícími se veřejné
podpory
Vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání dotace
Neposkytovat dotaci jiným fyzickým či právnickým osobám
Oznámit neprodleně poskytovateli změnu všech identifikačních údajů uvedených v této
smlouvě
Předložit poskytovateli vyúčtování dotace do 30.11.2018 včetně kopie dokladů
Případné nevyčerpané prostředky vrátit nejpozději do 3Oti dnů od data předložení
vyúčtování na účet poskytovatele.

IV. Další ujednání

Pokud bude objektivně zjištěno, že poskytnutá dotace byla použita jinak, než je uvedeno
v Čl. 1 odst. 2 této smlouvy, je příjemce povinen vrátit ťrnanční prostředky v plné výši na
účet poskytovateie.
Poskytovatel si vyhrazuje právo případné kontroly použití finančních prostředků i
v průběhu roku.

y. závérečná ustanovení

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel i příjemce obdrží po
jednom vyhotovení.
Tuto smlouvulze měnit pouze formou písemných dodatků schválených zastupitelstvem
městyse Trhová Kamenice a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Tato smlouva se stává platnou a právně úěinnou dnem podpisu oběma smluvními
stranami,
Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily a že smlouva plně
vyjadřujejejich prvou s svobodnou vůli.

V Trhové Kamenici dne 20.3.20l8
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