Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města
Trutnova
1.

Údaje o žadateli

1.1. Žadatel

Pečovatelská služba Trutnov

(úplný název právnické osoby)

1.2. Právní forma*

Příspěvková organizace

1.3. Sídlo* / Adresa bydliště
(obec, ulice, č.p., PSČ)

Dělnická 161, 541 01 Trutnov

1.4. Číslo bankovního účtu

7787760247/0100

1.5. IČO

70153876

1.6. Telefon

739 010 673

1.7.

E-mail

reditel@pecsluzba-tu.cz

Osoba(-y) zastupující
právnickou osobu*

Bc. Roman Béla, ředitel

1.8. Právní důvod zastoupení*

Zákonný zástupce

(zákonné zastoupení / plná
moc)

1.9. Číslo a datum registrace*
(ve znění pozdějších změn a
doplňků)

1.10. Datum posledního zasedání nejvyššího orgánu*:
2.

Účel, na který je návratná finanční výpomoc požadována

Projekt „Pořízení ekologických vozidel“ (RČ CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016600 v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu – Výzva IROP – Sociální infrastruktura se
zvýšenou energetickou účinností – SC 6.1 (číslo výzvy 06_21_124).
Realizací projektu dojde k nákupu 5 nových automobilů k zajištění terénní pečovatelské
služby v regionu Trutnovska. Nové osobní automobily budou v době udržitelnosti využity při
poskytování registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách
cílovým skupinám – seniorům a osobám se zdravotním postižením.

3.

Rozpočet na účel, akci, projekt, termíny

3.1. Celkové náklady

2.598.020

Kč

3.2. Vlastní náklady (spoluúčast)

259.802

Kč

Požadovaná návratná finanční výpomoc v celkové výši
z toho:
3.3. provozní:
investiční:

2.338.218
164.439
2.173.779 Kč

3.4. Termín pro poskytnutí peněžních prostředků (datum)

1.10.2021 provozní
prostředky
1.1.2022
Investiční
prostředky

3.5. Lhůta pro navrácení poskytnutých peněžních prostředků (datum)

31.12.2022

4.

Přílohy k žádosti

"Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) o
ochraně osobních údajů. Kategorie, účel zpracování a uchovávání osobních údajů jsou přístupné
způsobem umožňujícím dálkový přístup na našich webových stránkách
(http://www.trutnov.cz/mestsky-urad/gdpr)."
Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl seznámen s tím, že informaci o způsobu zpracování osobních
údajů lze získat způsobem umožňujícím dálkový přístup (viz shora).

V Trutnově

dne: 30.08.2021

Podpis žadatele / oprávněného zástupce a razítko*: Bc. Roman Béla, v.r.
* údaje takto označené vyplní pouze právnická osoba
** údaje takto označené vyplní právnická osoba a podnikající fyzická osoba

