
 
 

Smlouva 
o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu města 

Šluknov  
 
 

Poskytovatel: Město Šluknov  
se sídlem:  nám. Míru 1, 407 77 Šluknov 
zastoupené:  starostkou města Mgr. Evou Džumanovou 
IČ:    00261688 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
Příjemce: 
Název:   Kostka Krásná Lípa, p.o. 
Se sídlem:  Masarykova 1094/4, 407 46 
Zastoupený:  Hanou Volfovou 
IČ:   75139090 
Bankovní spojení:  ČSOB, a.s. 
č. účtu:  223312650/0300 
(dále jen příjemce) 
uzavírají tuto smlouvu 
 

I. Předmět smlouvy 
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelového finančního příspěvku příjemci pro rok 2022,          
v celkové výši 40.000,- Kč na zajištění sociálních služeb. 
 
2. Příjemce se zavazuje použít tento účelový finanční příspěvek na zajištění služeb občanům 
obce Šluknov (poradenství, služby pro rodiny s dětmi, osobní asistence, retrostipendia) 

3.  Poskytovatel poskytne finanční příspěvek jednorázově na účet příjemce. 
 

 
II. Základní ustanovení 

1. Finanční příspěvek podle čl. I. odst. 1) této smlouvy se poskytuje výhradně za účelem 
vymezení v čl. I. odst. 2) této smlouvy prostřednictvím účtu poskytovatele. 

2. Finanční příspěvek bude příjemci poukázán poskytovatelem na základě řádně uzavřené 
smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku mezi poskytovatelem a příjemcem. 

3. Finanční příspěvek se poskytuje příjemci  v ý h r a d n ě  na výše uvedené účely 
uskutečněné v roce 2022 dle ust. čl. I. odst. 1) a 2) této smlouvy. 



4. Na poskytnutí účelového finančního příspěvku není právní nárok. 

III. Další ujednání 

1. Povinností je použít příspěvek hospodárně, účelně, efektivně a v souladu s právními 
předpisy, výlučně na úhradu nákladů spojených s výše uvedenými službami. 

2. Tato smlouva slouží mimo jiné jako podklad pro účely daňového přiznání daně z příjmů 
dle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. 

VI. Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel i příjemce obdrží po 
jednom vyhotovení. 

2. Tato smlouva se stává platnou a právně účinnou dnem podpisu oběma smluvními 
stranami. 

3. Právní vztahy plynoucí z této smlouvy se řídí výhradně právními normami českého 
právního řádu. 

4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily a že smlouva plně 
vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. 

5. Finanční příspěvek byl schválen ZM pod č. 17/17Z/2022 ze dne 03.03.2022. 
 
 
Ve Šluknově, dne 14.04.2022 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………   ……………………………………….. 
poskytovatel      příjemce 
 

Mgr. Eva Džumanová     Hana Volfová 
starostka města     ředitelka 
 

(razítko a podpis statutárního zástupce)   (razítko a podpis statutárního zástupce) 


