Smlouva o poskytnutí návratné finanění výpomoci
uzavřená ve smyslu $ í59 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správnĺ řád, ve zněnĺ pozdějšĺch a $ 10a
odsŕ' 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (lzemnĺch rozpočtil, ve znénĺpozdějšĺch
předpisťl

obecná ustanovení
Zastupitelstvo obce Včelná rozhodlo svým usnesenÍm č. 3l24l2021podle $ 85 písm. c) zákona Č.
12812000 Sb' o obcĺch, ve zněnĺpozdějŠíchpředpisů, v souladu se zákonem Ö. 250/2000 Sb', o
rozpočtových pravidlech Územnĺch rozpottů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zäkon
o rozpočtových pravidlech Územních rozpočtů"),o poskytnutí návratné finančnívýpomoci ve výŠia za
podmínek dále uvedených v této smlouvě.
il.

1.

Poskytovatel a příjemce návratné finaněn! výpomocl
Poskytovatelem návratné finanční výpomoci podle této smlouvy je:

obec Včelná
Sĺdlo: Husova212,373 82 Včelná
lČ:00245607
Zastoupená starostkou Miroslavou Stránskou
č.Ú' 43-3945 120267 to1o0 vedený u Komeľění banky ČeskéBudějovice
(dále jen,,poskýovatel")

2.

Přĺjemcem návratné finančnĺvýpomoci podle této smlouvy je
Dobrovolný svazek obcí
Blanský les - podhůří

se sídlem Husova 212,Yč,elná, PSČ 373 82
lČ: 70B19963
zastoupený předsedou p' FrantiŠkem ohrazdou
čĺsloúčtu165353154/0300 vedený u Ćsog a.s. Ćeské Budějovice
(dále jen ,,příjemce")

!il.

Účel návratné finančnívýpomoci

1'
2.
3.

Poskytovatel tuto návratnou finančnÍvýpomoc poskytuje na pořÍzenÍ kompostérů a Štěpkovače
pro 12 členských obcísvazku z důvodu nedostatku finančních prostředků na účtuDSo Blanský les

-

podhůřÍ.

Příjemce je povinen uŽít návratnou finančnívýpomoc jen k účeluuvedenému v čl. lll. odst. 1 této

smlouvy.

PeněŽní prostředky návratné finančnívýpomocinesmí příjemce poskytnout jiným právnickým nebo
fyzickým osobám, pokud nejde o Úhrady spojené s realizacĺ Účelu, na nějŽ byla návratná finanční
výpomoc poskytnuta'

tv.

časovéuŽitĺ návratné finanění výpomoci
Návratná finančnÍvýpomoc můŽe být vyuŽita od data poskytnutí a nejpozději do 31'12.2022, kdy musĺ
být vrácena zpět na účetposkytovatele.
V.

Výše návratné finanění výpomoci
Návratná finanČnÍvýpomoc bude poskytnuta jednorázově ve výŠi800.000 Kč bezhotovostnĺm
převodem z účtupośkytovatele Č. 43-3945120267t0100 na Účet příjemce č. 165353'154/0300 po
nabytÍ platnosti a účinnostitéto smlouvy.

vl.
Splatnost návratné finaněnĺ výpomoci

1.

Příjemce návratné finanČnívýpomoci se zavazuje vrátit zapůjČenéfinančníprostředky ve výši
uvědené v Čl. lV nejpozději do 31.12'2022 na,J,čet poskytovatele č. 43-394512026710100.

vil.
Porušenĺrozpoětové kázně a výpověd'smlouvy
Příjemce bere na vědomí, że kaŽdé poruŠenÍpovinností podle této smlouvy bude povaŽováno za
poŕušenírozpočtovékázně podle ustanovení $ 22zákona o rozpočtových pravidlech územních
iozpottů a poskytovatel je oprávněn poŽadovat odvod a úhradu penále za porušenírozpočtové

1

kázně.
2.

Poskytovatel je oprávněn poŽadovat úhradu penále za porušení rozpottové kázně ve výŠi
1 promile oenńe z neoprávněně pouŽitých nebo zadźených prostředků, nejvýše vŠakdo výŠetéto
částky.

vlil.
Povinnosti příjemce při přeměně právnické osoby, při prohlášenĺúpadku či zrušenĺs likvidacĺ

1.

V případě, Že je příjemce právnickou osobou a má dojÍt k jeho přeměně podle příslušnéhozákona
a příjemce má být zanikajícíprávnickou 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 právnĺho nástupce. Přitom musÍ respektovat, Že kaŽdä
taková skuteÖnost musĺ být projednána v tom orgánu poskytovatele' kteý schválil poskytnutí
veřejné finančnípodpory 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 přĺpadné udżitelnosti, přejdou na právnĺho
nástupce a právnÍ nástupce se zavazuje tyto povinnosti plnit (např. projekt fúze)' Poskytovatelje

oprávněn si vyŽádat dodatečné podklady, pokud z dodaných podkladů nebude tato skuteěnost
vyplývat.

3'

2

V případě, Že poskytovatel Žádosti vyhoví, spraví o tom bez zbytečnéhoodkladu příjemce
po projednánĺ v přísluŠnémorgánu poskytovatele a uzavře dodatek ke smlouvě, kteý bude
obsahovat popis a důvod jeho uzavření s ohledem na přeměnu příjemce.

4.

5.

V přÍpadě, że Žádosti poskytovatel nevyhovÍ, bezodkladně o tom spravÍ příjemce
po projednánÍ v příslušnémorgánu poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn posoudit dosavadnÍ
naplnění Účelu smlouvy a rozhodne o vrácenÍ poskytnuté veřejné finančnÍpodpory nebo její části.
V takovém případě má příjemce povinnost vrátit doposud vyplacenou veřejnou finančnípodporu
nebo její část způsobem a Ve lhůtě stanovené výzvou poskytovatele.
V případě, Že přÍslušný soud rozhodl o úpadku příjemce, ěi má být přÍjemce zrušen s likvidací, je
povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit poskytovateli. Poskytovatel je oprávněn posoudit
dosavadní naplnění rjčelu smlouvy a rozhodne o vrácení poskytnuté veřejné finančnĺpodpory 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
finanění podporu z rozpočtu poskytovatele a váŽe ho povinnost vyplacenou veřejnou finančnÍ
podporu vrátit zpět do rozpočtu poskytovatele.

lx.
Závěreě,ná ujednánĺ

1.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech majÍcÍchpovahu originálu, znichŽ kaŽ.dá smluvní

2.

Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze formou pĺsemných čÍslovanýchdodatků,

3.

Na důkaz výslovného souhlasu s obsahem a vŠemiustanoveními této smlouvy a své pravé,
svobodné a váŽné vůle, je tato smlouva po jejím přečtenísmluvními stranami vlastnoručně
podepsána.

4'

strana obdrŽí po jednom výtisku'

podepsaných oběma smluvnÍmi stranami.

Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami
prostředků z t]čtu poskytovatele'

1
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