Město Janovice nad Úhlavou
PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA NÁKLADY
SPOJENÉ S DOČASNÝM UBYTOVÁNÍM UKRAJINSKÝCH UPRCHLÍKŮ
I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Město Janovice nad Úhlavou rozhodlo o možnosti poskytnutí příspěvku na náklady spojené
s dočasným ubytováním ukrajinských uprchlíků.
II.
PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU
1. Příspěvek bude poskytován z rozpočtu města Janovice nad Úhlavou.
2. Žadatelem o příspěvek může být fyzická osoba, která vlastní rodinný dům, byt, případně
rekreační objekt způsobilý k dočasnému ubytování v katastrálních územích spadajících do
správního obvodu města Janovice nad Úhlavou (dále jen „žadatel“).
3. Žadatelem o příspěvek nemůže být právnická nebo fyzická osoba podnikající v oblasti
ubytovacích služeb.
4. Výše příspěvku = 2 000,- Kč na každou ubytovanou osobu měsíčně nejdéle však po dobu
tří měsíců. Pokud po uplynutí tří měsíců nepominou důvody pro ubytování, může žadatel podat
novou žádost.
5. Příjemce smí použít příspěvek výhradně na náklady spojené s dočasným ubytováním
ukrajinských uprchlíků.
III.
POSTUP
1. Pokud se žadatel rozhodne v rámci humanitární pomoci ubytovat ukrajinské uprchlíky a má
zájem o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města, dostaví se na Městský úřad Janovice nad
Úhlavou, kde vyplní jednoduchý formulář, který obsahuje
•
•
•
•

jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, datum narození a číslo bankovního účtu
žadatele;
jméno, příjmení, rok narození a místo trvalého pobytu na Ukrajině ubytovaných osob;
adresu místa ubytování;
podpis žadatele.

2. Pokud žadatel splní požadované podmínky, bude mu do tří pracovních dnů na jeho bankovní
účet převedena první měsíční příspěvek.
IV.
KONTROLA VYUŽITÍ PŘÍSPĚVKU
1. Žadatel není povinen předkládat poskytovateli zprávu o vyúčtování příspěvku.

2. Žadatel musí strpět případnou kontrolu účetních dokladů souvisejících s použitím příspěvku,
a to po dobu jednoho roku ode dne čerpání dotace.
IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tato pravidla vydal starosta města Janovice nad Úhlavou dne 28.2.2022 a bylo s nimi
seznámeno zastupitelstvo města na veřejném zasedání dne 28.2.2022.
2. Příspěvek bude poskytován, dokud nepominou důvody pro jeho poskytování, vždy však
v závislosti dostatku finančních prostředků v rozpočtu města Janovice nad Úhlavou.
3. Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dne 1.3.2022.
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