
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci

právnické osobě

obec vítkovice

se sídlem: Vítkovice v Krkonoších 243,512 38

zastoupené: Milanem Rychtrem, starostou obce

lČ: 00276251

číslo účtu: 2625581,/0100

(dá le jen poskytovatel)

Jilemnicko - svazek obcí

se sídlem: Masarykovo náměstí 82, 514 01Jilemnice

zastoupená: lng. Petrem Matyášem, předsedou

lČ: 70694061,

číslo účtu: 3294602309/0800, Česká spořitelna a. s., pobočka Liberec

(dále jen příjemce)

uzavírají v souladu s ustanovením § gl odst. 1 zákona č.25O|2OOO Sb., o rozpočtových pravldlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tuto

Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci právnické osobě z rozpočtu zřizovatele

(dá!e jen smlouva}

část l

Předmět a účel smlouvy

L. Poskytovatel podle této smlouvy poskytne příjemci ze svého rozpočtu návratnou finanční
výpomoc na předfinancování projektu ,,Jilemnicko - Systém odděleného sběru materiálově
využitelných odpadů" spolufinancovaného z Operačního programu životní prostředí, reg. číslo:
cz.05,3,29 / o.o / o.o / L9 _126 / ooLL638.

2. Finančnívýpomocje poskytována výlučně na výše uvedený účel. Poskytnutífinančnívýpomoci
je bezúročné.



3. Příjemce návratnou finanční výpomoc přijímá a zavazuje se ji užít jen k účelu uvedenému v
Části l odst. 1. této smlouvy a za podmínek stanovených touto smlouvu a platnými právnímipředpisy.

část ll

Výše a splatnost návratné finanční výpomoci

Návratná finanční výpomoc bude poskytnuta příjemci do výše 250.801,19 Kč převodem na účet
příjemce, číslo účtu 3294602309/0800 vedeného u České spořitelny, pobočka Liberec. Poskytnutí
návratné finanční výpomoci je předložení platného Rozhodnutí o poskytnutí dotace na účel dle Části t
odst. 1. této smlouvy ze strany řídícího orgánu OPŽP.

část ltt.

Další ujednání

1". Příjemce návratné finančnívýpomoci se zavazuje vrátit zapůjčené finanční prostředky do 1O-ti

dníod připsánídotace na účet příjemce ze strany poskytovatele dotace, nejpozději však do 31,.1,0.2022.

2. Poskytovatel je oprávněn kdykoli kontrolovat, zda je návratná finanční výpomoc použita k
účelu stanovenému v článku l. této smlouvy a příjemce je povinen poskytovateli tyto kontroly umožnit
a poskytnout mu veškerou součinnost, a to včetně umožnění nahlédnutí do účetních podkladů a
dokladů příjemce,

3. Příjemce si je vědom, že neoprávněné použití návratné finanční výpomoci nebo zadržení
peněžních prostředků se považuje za porušenírozpočtové kázně podle §22zákona č. 250/2000 Sb., o

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V případě porušení
rozpočtové kázně uložíposkytovatel příjemci odvod ve výši částky neoprávněně použitých prostředků
do rozpočtu poskytovatele, spolu s povinností zaplatit poskytovateli penále ve výši 1 promile denně z

neoprávněně použitých prostředků, nejvýše však do výše poskytnuté finanční částky, a to do 30 dnů
od rozhodnutí poskytovatele o vrácení neoprávněně použitých prostředků včetně penále.

část lv

závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků,
podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Příjemce v souladu se zákonem č.34O/2OL5 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňovánítěchto smluv a registru smluv, v platném znění, provede uveřejněnítéto smlouvy
o poskytnutí návratné finančnívýpomoci v registru smluv.

4. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech majících povahu originálu, z nichž poskytovatel
obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

5. Na důkaz výslovného souhlasu s obsahem a všemi ustanoveními této smlouvy a své pravé,

svobodné avážné vůle, je tato smlouva po jejím přečtenísmluvními stranami vlastnoručně podepsána.



6. O výši poskytnutého příspěvku a uzavření smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo obce Vítkovice
svým usnesením č. 7 /2I ze dne 24.3.2021".

V Jilemnici an" ...ůj.,..§ .,...!P v Jilemnici dne
11.3.Zp24

Poskytovatel

Milan Rychtr

starosta obce

Masary|cvortáměstí82 lČC:7069406i
514 0t Jilemnice č. ú.: 329z;602309/0800
wwwjilerari<ko.:.c,cz tol.,4;i 165 11 

.

W lng. Pptr Matyáš




