Veřejnoprávní smlouva

o poskytnutí návratné finančnívýpomoci zrozpoětu Obce Helvíkovice
(dále jen,,smlouva")

smlouva se uzav írá mezi:

obec Helvíkovice

Sídlo: Helvíkovic e 3, 564 01 Žamberk
IČ: 580929
Zastoupená starostkou Bc. Janou Kolařovou
Bankovní spojení: ČSOg a.s. č.ú.10748930I/0300
(dále j en,,poskytovatel")
a

Mateřská škola Helvíkoviceo okres Ústí nad Orlicí
Sídlo: Helvíkovice 165, 564 0I Žamberk
IČ:71006303
Zastoupená ředitelkou Monikou Julišovou, DiS
Bankovní spoj ení : C SO a. s. ě.il. l 8I] I 4239 l 03 00
(dále jen,,příjemce")

čHnek I.

obecnó ustanovení
1. Ve smyslu zákona ě. 12812000 Sb,, o obcích (obecní zŤízení),ve zněni pozdějšíchpředpisů
(dále jen ,,zákon o obcíchoo), zákona č.25012000 Sb,, o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,ve znéni pozdějších předpisů (dále jen ,,rozpočtová pravidla územních
rozpoětů") azákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znéni pozdějších předpisů, poskytuje
poskytovatel příjemci na základě jeho žádosti ze dne 26. 5. 202I návratnou finanční
výpomoc (dále jen výpomoc) ve výši a na účeluvedený v článku II. této smlouvy a
příjemce tuto výpomoc přijímá.

čHnek II.
Výše výpomoci a její účel
1. Příjemce má se SZIF sjednanou dohodu o poskYnutí dotace na výměnu herních prvků a
rekonstrukci podlah (reg. č. žádosti 201005119210145310441002116). Dotace bude
poskytnuta po dokončeníakce. Poskytovatel proto příjemci podle § 10a, odst. 1, písm. c)
zákona o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtůposkytne na dobu do obdržení
dotace ze SZIF účelovounávratnou finančnívýpomoc zrozpočtu poskytovatele ve výši:
677 .000 Kč (slovy: šestsetsedmdesátsedmtisíc korun českých) narcalízaci akce.
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čHnek III.

Způsob poskytnutí návratné finančnívýpomoci
zastupitelstvem
Finančníprostředky budou příjemci poskytnuty po schválení výpomoci
jeho
účetuvedený
bankovní
obce Helvíkovice, a to,formoubezhoiovoŠtníhopřevodu na
je
poskytována
v záhlavi této smloui.ry, variabilní symbol 00580929. Výpomoc
s povinností následného vyúčtování.

1.

čHnek IV.
Zá|<|adní

p

ovinn o sti

p

říj emce

příjemce je povinen použítposkýnuté ťrnančníprostředky výhradně k účeluuvedenému
Tyto prostředky nesmí
v článku II. této smlÓu,.y a vyčerpat je nejpozději do 15.9.202y
spojené
poskýnout jiným právnickýá nóuo-ryriótým Ósobám, pokud nejde_o úhrady
dary,
polžítna
poskýnuté
ne|ze
finančníprostředky
s úěelem, na který ilyty porlynuty.
pohoštění,mzdy'prácóunitri'rreUo funk.ionářů příjemce či příjemce samotného, Penále,
riroky z,,lvéri,náhrady škod, pojistné, pokuty apod,

1.

2,

o

užiti poskytnutých finaněních prostředků (výpomoc) vede příjemce samostatnou

průkaznou účetníevidenci.

příjemce je povinen provést a předložit závěreěné vyúčtovánívýpomoci, a to nejpozději
účetníchdokladů
do 31 .I2.202L rri vytetování předložípříjemce originály nebo kopie
po ověření
jeho
žádost
na
(pokud příjemce preálozi originály rioetnictr dokladů, budou
její
použití,Ke
obecním úřadem vráceny) ve- výši poskýnuté výpomoci, dokládajících
jeho úhradě (bankovní výPis Či
každémuúčetnímudoklááu -"Šiu}t dolozen aót<iaa o
vyúčtování
pokladní doklad). zálohová platba Šenepovažuje za podklad k závěrečnému
výpomoci jako uznatelný výdaj.

teŇnu

z výpomoci je příjemce povinen

urát!__nejpozději do
3, ato
predloženi závérečnéhovyúčtovánídotace, uvedeného v článku IV. odst,
převodu na účetposkytovatele pod variabilním symbolem

4. Nevyčerpané finančníprostředky

formou bezhotovostního

uvedeným v č1. il. této smlouvy.
5.

ve kterém obdrží
Příjemce je povinen vrátit poskytnutou výpomoc do 10 dnů od data,
dotaci zeSZIF na svůj účet.

je rovněž povinen vrátit poskytnuté finančníprostředky na výše uvedený účet
do 15 dnů ode
poŠtyto,rátele, jestliže odpadne účel,naiterý je výpomoc poskytována,ato

6. Příjemce

dne, kdy se příjemce o této skutečnosti ďozví,

7,

,íéet
před vrácením finančníchprostředků podle odst. 5, 6 tohoto článku zpět na

8.

v případě, že bude příjemce provádět platby týkajícíse výpomoci formou

poskytovatele je příjem." porrin"n o této skutečnosti informovat poskytovatele,

zílétu,na který byly
bezhotovostního převoaú,;" povinán tyto opeiace provádět pouze
finančníprostředky poskytnuty (uveden v záh|aví smlouvy).
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9.

10.

Příjemce je povinen průběžně informovat poskytovatele o všech zménách, které by
mohly při vymáháni zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků výpomoci
zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky. Příjemce je zejménapovinen
oznámit poskytovateli do 10 dnů ode dne, kdy došlo kudálosti, skutečnosti, které mají
nebo mohou mít za následek příjemcův zánik, transformaci, sloučeníči splynutí s jiným
subiektem, změnu statutárního orgánu příjemce apod.
Příjemce je povinen zajistit při přeměně právnické osoby, aby práva a povinnosti ze
smlouvy přešly na nástupnickou právnickou osobu nebo podat návrh na ukončení
smlouvy. V případě zrušeníprávnické osoby s likvidací provede příjemce vyúčtováníke
dni likvidace.

čhnek V
kontrolní ustanovení
1.

2.

V souladu

se zákonem ě.32012001 Sb., o finančníkontrole ve veřejné správě a o změně

některých zákonů (zákon o finančníkontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákona č.
25512012 Sb., o kontrole, kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů, je poskytovatel
výpomoci oprávněn kontrolovat dodrženípodmínek, za kterých byla výpomoc
poskytnuta. Tuto kontrolu vykonávají pověření zaměstnanci poskytovatele a ělenové
příslušných orgánů poskytovatele.

Příjemce je v rámci výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto článku povinen ve
lhůtách stanovených poskytovatelem předložit kontrolním orgánům poskýovatele
k nahlédnutí veškeréúčetnízáznamy týkajícíse dané výpomoci.

článek VI

Důsledky porušenípovinností příjemce
1.

Jestliže příjemce nesplní některou ze svých výše uvedených povinností, popř. porušíjinou
povinnost nepeněžitépovahy vyplývajícíztéto smlouvy (vyjma č1. IV odst. 4), považuje se
toto jednání za porušenírozpočtovékí.zně ve smyslu ustanovení § 22 zákona o
rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů.Příjemce je v tomto případě povinen provést
v souladu s ustanovenim § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtůodvod
za porušenírozpočtovékazné ve výši I00 % (slovy: sto procent) znávratné finanční
výpomoci specifikované v č1. il. této smlouvy, do rozpoětu poskytovatele.

použitífinančníchprostředků v souladu s č1. IV. odst. 1, popř.
použije poskytnuté prostředky (případně jejich část) kjinému účelu,než je uveden v
článku II. této smlouvy, považujíse tyto prostředky (případně jejich ěást) za prostředky
neoprávněně použitéve smyslu ustanovení § 22 zákona o rczpočtových pravidlech
územníchrozpočtů.Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením
§ 22 zákona o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtůodvod za porušenírozpočtové

2. Pokud příjemce neprokáže

kázné do rozpočtu poskytovatele.

3. Pokud příjemce nesplní termín odvodu finančníchprostředků dle čl. IV. odst. 5, 6 této
smlouvy, považuje se toto jednání za zadtžení peněžníchprostředků ve smyslu ustanovení
§ 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.Příjemce je v tomto případě
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)
s ustanovením § 22 zákona o rozpočtových pravidlech
územníchrozpočtůodvod z porušení rozpočtovékázné do rozpočtu poskytovatele.

povinen provést v souladu

4. Veškeréplatby jako důsledky porušeni závazki provede příjemce formou bezhotovostního
převodu na účetposkytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy.

Cl. VII.
Ukončenísmlouvy

1.

Smlouva bude ukončena dnem připsání navrácené výpomoci na účetposkytovatele.

čHnek VIII.

závěrečná ustanovení
1.

Příjemce je povinen bez zbytečnéhoprodlení písemně informovat poskytovatele
o jakékoliv změně v údajíchuvedených ve smlouvě ohledně jeho osoby a o všech
okolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle této
smlouvy.

2. Tato smlouva bude zveřejněna na úřední desce poskytovatele v souladu s ustanovením §

10d rozpočtových pravidel územníchrozpočtů.Příjemce tuto skutečnost bere na vědomí.

a

Pokud tato smlouva či zvláštní obecně závazný předpis nestanoví jinak, řídíse vztahy dle
této smlouvy příslušnými ustanoveními zákona 25012000 Sb., zákona ě. 50012004 Sb. a
zákonač.89l20I2 Sb., vše ve znění pozdějšíchpředpisů.

a nabýváplatnosti a účinnostipodpisem smluvních stran a je vyhotovena ve
dvou stejnopisech, znichž jeden obdržípříjemce a jeden poskytovatel.

4. Tato smlouv

5.

V případě, že se některá ustanovení této smlouvy stanou neplatnými nebo neúčinnými,
ztstává platnost a úěinnost ostatních ustanovení této smlouvy zachována. Smluvní strany
se zavazuji nahradit takto neplatná nebo neúčinnáustanovení ustanoveními jejich povaze
nejbližšímis přihlédnutím k vůli smluvních stran dle předmětu této smlouvy.
Právní jednání bylo projednáno na jednaní Zastupitelstva obce Helvíkovice dne 3L5.202I
a schváleno usnesením č.2I4.

VHelvíkovicíchdne 10.6.202l

V Helvíkovicích dne 10.6.2021
tslateřská škola Helvíkovico,

(}BEc

okres Ústí nad Orlicí
wganizace, lČ: 71 006í103

HELVÍKOV|CE

iw,*tfil

s'uibi')ř."il?r'

příjemce

poskyto;
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