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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA 

0 poskytnutí dotace z rozpočtu města Hartmanice na rok 2021 

Město Hartmanice 

Hartmanice 75, 342 01 Sušice 
IČO: 255467, DIČ: CZ00255467 
podatelna(A)muhartmanice.cz 
zastoupená Pavlem Valdmanem, starostou obce 

(dále jen obec) 

a 

Střední Pošumaví, 2.8.p.0. 

IČO: 69458529 
č.ú. 27-2142030247/0100 

sídlo: Hartmanice 75, 342 01 Sušice 

zastoupená: předsedou Ing. Josefem Kutilem 

(dále jen příjemce) 

uzavřeli následující smlouvu 

L. 

Předmětem smlouvy je poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na spoluúčast 

v projektu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v PK pro rok 2021 „Obnova a 

doplnění značení a mobiliáře cyklotras na území sdružení Střední Pošumaví — [. etapa“ na 

základě její žádosti pro poskytnutí této dotace. - 

II. 

Příjemce se zavazuje realizovat dotací podporovanou činnost do 31.8.2022 v souladu se 

Žádostí o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města v roce 2021, zejména doručit 

nejpozději do 30.10.2022 doklady dle článku IV. této smlouvy. 

III. 

Město Hartmanice převede na účet příjemce č.ú. 27-2142030247/0100 dotaci ve výší 52 732,- 

Kč (slovy padesátdvatisícsedmsettřicetdva korun) v červenci 2021. Poskytnutí dotace bylo 

schváleno Zastupitelstvem města Hartmanice dne 24.6.6.2021 pod bodem usnesení č. 

IL./14/21/14. 

  

 



IV. 

Dotace je určena jako podíl města Hartmanice k poskytnuté dotaci Plzeňského kraje 

z programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy V PK pro rok 2021 na 

obnovu mobiliáře dle Přílohy č. 1 žádosti o dotaci. Tyto prostředky 
nelze použít na dary, 

občerstvení, mzdové výdaje 4 výdaje, které nesouvisejí S činností. Účelov
é použití dotace 

příjemce doloží při účtování akce kopiemi účetních dokladů z roku 2021 a 2022 a kopiemi 

dokládajícími zaúčtování těchto účetních dokladů. Mobiliář bude po dobu udržitelnosti 

projektu (3 roky) V majetku Středního Pošumaví, Z.S.p.0. Po této době přejde bezplatně do 

majetku Města Hartmanice. 

V. 

Příjemce souhlasí S kontrolou účetnictví ze strany města ve věci účelovosti čerpání 

poskytnutého příspěvku. 

VI 

Změny a doplňky k této smlouvě lze provést pouze formou písemného
 dodatku podepsaného 

oběma stranami. 

VIL 

Smlouva se vyhotovuje vč dvou stejnopisech, každá strana obdrží po jednom vyhotovení. 

V Hartmanicích dne: M 1.204 
V Hrádku dne: 45.3. 202 Í 

Střední Pošumaví, Z.S.P.0. 
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