
Verejnoprávní smlouva

o poskytnutí návratné financní výpomoci z rozpoctu Obce Nedakonice
císlo:

(uzavrená dle §159 a násl. zákona c. 500/2004 Sb., správní rád, ve znení pozdejších predpisu)

mezi smluvními stranami:
Obec Nedakonice
Sídlo:
ICO:
DIC,
Bankovní spojení:
Císlo úctu:
Zastoupená:
E-mail:
Telefon:
DS:

není zapsán ve verejném rejstríku
(dále jen ,,poskytovatel")

Nedakonice 33, 387 38 NEDAKONICE
00291153
CZ 00291153
Komercní banka
4626721/0100
Jaromír Klecka, starosta
podatelna@obecnedakonice.cz
572593815
puvbzf2

a

Materská škola Nedakonice, okr. Uherské Hradište

Sídlo: Nedakonice 236, 687 38 NEDAKONICE
ICO: 75022991

Typ príjemce/právní forma: právnická osoba - príspevková organizace

Zastoupená: Pavlou Rokytovou
E-mail: msnedakonice@uhedu.cz
Telefon: 573902284

Bankovní spojení: 750229912/0600

zapsaná u: KS v Brne, oddíl Pr, vložka 695
(dále jen ,,príjemce")

mPredmet smlouvy

1. Predmetem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout v roce 2019 príjemci na níže
uvedený úcel a podle dále sjednaných podmínek bezúrocnou návratnou financní výpomoc ve
výši 500 000,- KC (dále jen ,,financní výpomoc"), a závazek príjemce financní výpomoc užít
v souladu s úcelem této smlouvy a vrátit ji poskytovateli ve stanovené lhute.

2. Financní výpomoc poskytovatel poskytuje príjemci výhradne za úcelem predfinancování pro-
jektu ,,Zahrada MŠ Nedakonice, Nedakonice, okres Uherské Hradište". Projekt je podporen
dotací Státního fondu životního prostredí Ceské republiky.

Poskytnuti financní výpomoci

1. Poskytovatel poskytne príjemci financní výpomoc jednorázovým prevodem na úcet príjemce
uvedený v záhlaví této smlouvy, do 15 dnu ode dne úcinnosti této smlouvy.

2. Príjemce financní výpomoc prijímá a zavazuje se ji užít na realizaci projektu a za podmínek
stanovených touto smlouvou a v souladu s právními predpisy.

3. Poskytnutí financní výpomoci je bezúrocné.
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III.
Závazky príjemce

1. Príjemce financní výpomoci se zavazuje:

a) vrátit zpet poskytovateli financní výpomoc neprodlene po obdržení dotace na projekt, nejpozdeji
však do 28. 2. 2020, na úcet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy; rozhodným okamži-
kem vrácení financní výpomoci zpet na úcet poskytovatele je den jejího odepsání z úctu príjem-

ce,

b) oznámit poskytovateli prostrednictvím obecního úradu písemne nebo ústne do písemného proto-
kolu skutecnost, že realizaci projektu nezahájí, anebo projekt nedokoncí, pricemž uvede duvody.
Toto oznámení podá do 7 dnu od vzniku rozhodné skutecnosti, která vedla k nezahájení ci nedo-
koncení projektu. Príjemce financní výpomoci je následne povinen vrátit financní výpomoc zpet
poskytovateli v plné výši na úcet poskytovatele uvedený v záhlaví, a to nejpozdeji do 14 kalen-
dárních dnu od vzniku rozhodné skutecnosti, která vedla k nezahájení ci nedokoncení projektu.
Rozhodným okamžikem vrácení financní výpomoci zpet na úcet poskytovatele je den jejího ode-
psání z úctu príjemce,

C) oznámit písemne poskytovateli prostrednictvím obecního úradu neprodlene, nejpozdeji však do
14 dnu, prípadnou zmenu svých identifikacních údaju uvedených v této smlouve a všechny zme-
ny související s cerpáním financní výpomoci. V prípade zmeny úctu je príjemce povinen rovnež
doložit vlastnictví k úctu, a to kopii príslušné smlouvy nebo potvrzením penežního ústavu. Z du-
vodu zmen identifikacních údaju smluvních stran ci zmeny úctu není nutné uzavírat ke smlouve
dodatek,

d) umožnit poskytovateli v souladu s právními predpisy rádné provedení prubežné a následné kont-
roly hospodarení s verejnými prostredky z poskytnuté financní výpomoci, její použití k úcelu,
který je v souladu s touto smlouvou a predložit ke kontrole všechny potrebné úcetní a jiné dokla-
dy.

2. Príjemce se zavazuje neprevést poskytnutou financní výpomoc na jiný právní subjekt, nedohod-
nou-li se smluvní strany jinak.

IV.
Zvláštní ujednání

1. Príjemce souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Obecním
úradem Nedakonice.

2. Príjemce podpisem této smlouvy udeluje souhlas se zverejnením informací o poskytnutí fi-
nancní výpomoci na webových stránkách poskytovatele, príp. v tisku a sdelovacích prostred-
cích.

V.

Dusledky porušení podmínek

1. Pokud se príjemce dopustí porušení rozpoctové kázne, poskytovatel uloží príjemci odvod za
porušení rozpoctové kázne dle § 28 zákona c. 250/2000 Sb., o rozpoctových pravidlech
územních rozpoctu, ve znení pozdejších predpisu (dále jen ,,zákon o rozpoctových praví- ,
dlech").

2. Použití financní výpomoci v rozporu s úcelem této smlouvy nebo nevrácení financní výpo-
moci ve stanoveném termínu je považováno za porušení rozpoctové kázne ve smyslu § 28 "
zákona o rozpoctových pravidlech.

VIl.
Záverecná ustanovení

1. Financní výpomoc je poskytnuta v souladu s ustanovením § 34 odst. l zákona o rozpocto-
vých pravidlech.
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2. Práva a povinnosti neuvedené v této smlouve se rídí zákonem c. 89/2012 Sb., obcanský zá-
koník a zákona c. 250/2000 Sb., o rozpoctových pravidlech územních rozpoctu, ve znení
pozdejších predpisu a dalšími obecne závaznými predpisy.

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž l obdrží príjemce
financní výpomoci a zbývající l si ponechá poskytovatel.

4. Smlouva nabývá úcinnosti okamžikem jejího uzavrení, pricemž uzavrena je podpisem poslední
ze smluvních stran. Pro prípad, že tato smlouva není uzavírána za prítomnosti obou smluvních
stran, platí, že smlouva nebude uzavrena, pokud ji nekterá ze smluvních stran podepíše s jakou-
koliv zmenou ci odchylkou, byt' nepodstatnou, nebo dodatkem.

5. Smlouva muže být menena ci doplnována pouze písemnými, vzestupne císlovanými dodatky
podepsanými oprávnenými zástupci obou smluvních stran. Dodatek se neuzavírá v prípade
zmeny názvu príjemce, statutárního zástupce, sídla ci bankovního úctu kterékoli ze smluv-
ních stran. V takovém prípade postací písemné oznámení o zmene, které v prípade zmeny
bankovního úctu príjemce musí být doloženo kopií smlouvy o zrízení úctu.

6. Smluvní strany shodne prohlašují, že si smlouvu pred jejím podpisem precetly a že byla uza-
vrena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vule, urcite, vážne a srozumi-
telne, nikoliv v tísni za nápadne nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím ob-
sahu, což stvrzují svými podpisy.

Doložka dle § 41 zákona c. 128/2000 Sb., o obcích, ve znení pozdejších predpisu
Rozhodnuto orgánem obce: Zastupitelstvo obce Nedakonice
Datum jednání a císlo usneseni: 12.6.2019 císlo usnesení: 4-9/ZO/2019

V Nedakonicích dne 13.6.2019 V Nedakonicích dne 21.6.2019

za poskytovatele za príjemce

"""""'"~

Jaro os:i&j)HR>Qš

Materská škola
Ncdzíkonice,

okres Uhcrské Hradištc
ei'koyá o/ganZace

.

¢' 75022991

Pavla Rokytová, reditelka
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