Přechodná návratná finanční výpomoc
uzavřená v souladu s ustanovením § 85 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů
Město Krásná Hora nad Vltavou
262 56 Krásná Hora nad Vltavou 90
IČ: 00242535
(poskytovatel)
a
SDH Mokřice
Mokřice 27
262 56 Krásná Hora nad Vltavou
IČ: 64763935
č.ú.: 5826403319/0800.
Zastoupená: Martinem Kortánkem, starostou SDH Mokřice

(příjemce)
uzavírají na základě vzájemné dohody tuto

smlouvu o přechodné návratné finanční výpomoci
Článek I.
Předmět smlouvy
1. Město Krásná Hora nad Vltavou touto smlouvou poskytuje přechodnou návratnou
finanční výpomoc SDH Mokřice
částku ve výši 50 000,- Kč, k dočasnému krytí
akce „ Nákup dopravního vozidla pro SDH - dodávky“
2. SDH Mokřice (dále jen příjemce) podpisem této smlouvy potvrzuje přidělení částky
50 000,- Kč, slovy padesáttisíckorun českých a zavazuje se tuto částku Městu Krásná
Hora nad Vltavou (dále jen poskytovatel)
splatit do 31.12.2021.
Návratnou finanční výpomoc bude poskytovatel poukazovat příjemci na jeho
bankovní účet č. 5826403319/0800 dle předložených originálů faktur. Kopie dokladů
si pořídí poskytovatel a originál se vrátí příjemci.
3. Přechodná návratná finanční výpomoc je dlouhodobá (návratnost výpomoci je nad
jeden rok) a je bezúročná.
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Článek II.
Způsob splatnosti výpomoci
Příjemce je povinen splatit dlužnou částku v plné výši 50 000,- Kč na účet Města Krásná
Hora nad Vltavou č. ú. 521 713 399/0800 nejdéle do 31.12.2021.

1.

2.

3.

4.

Článek III.
Sankční ustanovení
Nezaplatí-li příjemce návratnou finanční výpomoc, tak jak je stanoveno v této
smlouvě, je povinen příjemce poskytovateli zaplatit úrok z prodlení ve výši běžné
roční úrokové sazby z nezaplacené částky.
Pokud příjemce použije finanční prostředky v rozporu s účelem nebo na jiný účel, než
na který mu byly ve smyslu této smlouvy poskytnuty, je povinen takto neoprávněně
použité prostředky vrátit poskytovateli, a to do 30 dnů poté, co poskytovatel takové
porušení smluvní povinnosti zjistí a příjemci uloží odvod do svého rozpočtu. Totéž
platí pro případ, že příjemce poskytnuté finanční prostředky zadrží.
Dojde-li ke skutečnostem uvedeným v předchozím odstavci, jedná se o porušení
rozpočtové kázně a uložení odvodu neoprávněně použitých nebo zadržených
prostředků do rozpočtu poskytovatele se řídí ustanovením § 22 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Pokud poskytovatel zjistí, že ze strany příjemce došlo k porušení nebo nedodržení
závazků vyplývajících z této smlouvy, písemně na tuto skutečnost příjemce upozorní a
současně jej požádá o sjednání nápravy, popř. navrhne postup směřující k nápravě.

.
Článek IV.
Platnost smlouvy
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.
Článek V.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Příjemce se zavazuje použít poskytnuté finanční prostředky k realizaci akce „Nákup
dopravního vozidla – dodávky“, vozidlo musí být zavedeno do účetnictví SDH
Mokřice v roce 2020 a každým rokem ho inventarizovat. Finanční prostředky musí být
použity hospodárně a efektivně.
2. Příjemce se zavazuje vést řádné a oddělené sledování přijaté a použité přechodné
návratné finanční výpomoci ve svém účetnictví.
3. Nespotřebované finanční prostředky je příjemce povinen vrátit poskytovateli na jeho
bankovní účet do 31.12.2020.
Článek VI.
Kontrola realizace Projektu a použití finančních prostředků
1. Poskytovatel si vyhrazuje právo provádět u příjemce kdykoliv v průběhu realizace
akce kontrolu použití finančních prostředků, a to jak z hlediska věcného plnění
realizace, tak i z hlediska čerpání a hospodárného a účelového použití finančních
prostředků v návaznosti na předložený rozpočet akce.
2. Za účelem provedení průběžné kontroly dle odstavce 1. tohoto článku je příjemce
povinen pověřeným zaměstnancům umožnit přístup do prostor realizujících akci a
umožnit jim nahlížet do originálů účetních a ostatních dokladů.
3. Příjemce se zavazuje uschovávat vyúčtování akce minimálně po dobu pěti let od
ukončení akce.
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Článek VI.
Závěrečná ustanovení
Ustanovení této smlouvy se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky,
zejména zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
Změny a doplnění smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě
vzájemné dohody obou smluvních stran.
Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží
jedno vyhotovení.
Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly
jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné
vůle.

Tato smlouva byla schválená radou města dne :
Tato smlouva byla schválená výborem SDH Mokřice dne:

V Krásné Hoře nad Vltavou dne

Jiří Urban, starosta města
Krásná Hora nad Vltavou

Martin Kortánek, starosta
SDH Mokřice
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