Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci
uzavřená ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a § 10a
odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů
I.
Obecná ustanovení
Zastupitelstvo obce Lipí rozhodlo svým usnesením č. 24/2017 z 26. 6. 2017 podle § 85 písm. c)
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“), o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši a za
podmínek dále uvedených v této smlouvě.
.
II.
Poskytovatel a příjemce návratné finanční výpomoci
1. Poskytovatelem návratné finanční výpomoci podle této smlouvy je:
Obec Lipí
Sídlo:Lipí 28 PSČ 373 84
IČ: 00245160
zastoupená Stanislavem Kyselou starostou obce
č.ú. KB 4727231/0100
(dále jen „poskytovatel“)
2. Příjemcem návratné finanční výpomoci podle této smlouvy je:
Dobrovolný svazek obcí
Blanský les – podhůří
se sídlem Husova 212, Včelná, PSČ 373 82
IČ: 70819963
zastoupený předsedou p. Františkem Ohrazdou
číslo účtu 165353154/0300 vedený u ČSOB a.s. České Budějovice
(dále jen „příjemce“)
III.
Účel návratné finanční výpomoci
1. Poskytovatel tuto návratnou finanční výpomoc poskytuje na pořízení kompostérů pro 6 členských
obcí svazku z důvodu nedostatku finančních prostředků na účtu DSO Blanský les – podhůří.
2. Příjemce je povinen užít návratnou finanční výpomoc jen k účelu uvedenému v čl. III. odst. 1 této
smlouvy.
3. Peněžní prostředky návratné finanční výpomoci nesmí příjemce poskytnout jiným právnickým
nebo fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s realizací účelu, na nějž byla návratná
finanční výpomoc poskytnuta.

IV.
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Časové užití návratné finanční výpomoci
Návratná finanční výpomoc může být využita od data poskytnutí a nejpozději do 31.12.2017, kdy musí
být vrácena zpět na účet poskytovatele.

V.
Výše návratné finanční výpomoci
1. Návratná finanční výpomoc bude poskytnuta jednorázově ve výši 190 000 Kč bezhotovostním
převodem z účtu poskytovatele č KB 4727231/0100 na účet příjemce č. 165353154/0300 po nabytí
platnosti a účinnosti této smlouvy.

VI.
Splatnost návratné finanční výpomoci
1. Příjemce návratné finanční výpomoci se zavazuje vrátit zapůjčené finanční prostředky ve výši
uvedené v čl. IV nejpozději do 31.12.2017 na účet poskytovatele č. KB 4727231/0100

VII.
Porušení rozpočtové kázně a výpověď smlouvy
1.

Příjemce bere na vědomí, že každé porušení povinností podle této smlouvy bude považováno za
porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů a poskytovatel je oprávněn požadovat odvod a úhradu penále za porušení rozpočtové
kázně.

2.

Poskytovatel je oprávněn požadovat úhradu penále za porušení rozpočtové kázně ve výši
1 promile denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, nejvýše však do výše
této částky.

VIII.
Povinnosti příjemce při přeměně právnické osoby, při prohlášení úpadku či zrušení s likvidací
1.

V případě, že je příjemce právnickou osobou a má dojít k jeho přeměně podle příslušného
zákona a příjemce má být zanikající právnickou osobou, má povinnost tuto skutečnost oznámit
s dostatečným předstihem poskytovateli se žádostí o udělení souhlasu s přechodem práv a
povinností z tohoto smluvního vztahu na právního nástupce. Přitom musí respektovat, že každá
taková skutečnost musí být projednána v tom orgánu poskytovatele, který schválil poskytnutí
veřejné finanční podpory a smlouvu o jejím poskytnutí.

2.

K žádosti o udělení souhlasu podle odstavce 1 musí příjemce prokázat příslušnými dokumenty,
že práva a povinnosti z tohoto smluvního vztahu, včetně případné udržitelnosti, přejdou na
právního nástupce a právní nástupce se zavazuje tyto povinnosti plnit (např. projekt fúze).
Poskytovatel je oprávněn si vyžádat dodatečné podklady, pokud z dodaných podkladů nebude
tato skutečnost vyplývat.

3.

V případě, že poskytovatel žádosti vyhoví, spraví o tom bez zbytečného odkladu příjemce
po projednání v příslušném orgánu poskytovatele a uzavře dodatek ke smlouvě, který bude
obsahovat popis a důvod jeho uzavření s ohledem na přeměnu příjemce.

4.

V případě, že žádosti poskytovatel nevyhoví, bezodkladně o tom spraví příjemce
po projednání v příslušném orgánu poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn posoudit dosavadní
naplnění účelu smlouvy a rozhodne o vrácení poskytnuté veřejné finanční podpory nebo její části.
V takovém případě má příjemce povinnost vrátit doposud vyplacenou veřejnou finanční podporu
nebo její část způsobem a ve lhůtě stanovené výzvou poskytovatele.
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5.

V případě, že příslušný soud rozhodl o úpadku příjemce, či má být příjemce zrušen s likvidací, je
povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit poskytovateli. Poskytovatel je oprávněn posoudit
dosavadní naplnění účelu smlouvy a rozhodne o vrácení poskytnuté veřejné finanční podpory
nebo její části. V takovém případě má příjemce povinnost vrátit doposud vyplacenou veřejnou
finanční podporu nebo její část způsobem a ve lhůtě stanovené výzvou poskytovatele. Zároveň je
povinen bezodkladně oznámit insolvenčnímu správci či likvidátorovi příjemce, že tento přijal
veřejnou finanční podporu z rozpočtu poskytovatele a váže ho povinnost vyplacenou veřejnou
finanční podporu vrátit zpět do rozpočtu poskytovatele.

IX.
Závěrečná ujednání
1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá smluvní
strana obdrží po jednom výtisku.
2. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků,
podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Na důkaz výslovného souhlasu s obsahem a všemi ustanoveními této smlouvy a své pravé,
svobodné a vážné vůle, je tato smlouva po jejím přečtení smluvními stranami vlastnoručně
podepsána.
4. Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem převodu
prostředků z účtu poskytovatele.
5. Tato smlouva byla schválena usnesením č. 24/2017 z 26. 6. 2017

V Lipí dne 27.6. 2017
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Ve Včelné dne ………………………

.....................…………………

....................................................

za poskytovatele

za příjemce

