Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finančnívýpomoci
z rozpočtu obce,
kterou uzaviraji v souladu s ustanovením § 10a odst. 5 zák. é.25012000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znéni pozdějších předpisů (dále jen
,,Smlouvaoo):

obec svatobořice-Mistřín
Hlavní 1000/113
69 6 04 Svatobořice-Mistřín
Zastoupena: starostou obce Ing. Miroslavem Veselým
tČo: zs 53 58
čísloúčtu:KB Kyjov 292167ll0100
na straně jedné
(dále jen poskytovatel)

a

Sbor dobrovolných hasičůMistřín
Hlavní 501
69 6 04 Svatobořice-Mistřín
Zastoupen: Ing. Vojtěch Marada - starosta spolku
IČo: og 74 63 II
Čislo účtu1242965281 0300
na straně druhé
(dále jen příjemce)

I. Předmět smlouvy

Předmětem této Smlouvy je poskytnuti návratné finančnívýpomoci a to na základé
příjemcem podané žádosti.
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2. Poskytovatel poskytne na základé usnesení Zastllpitelstva obce Svatobořice-Mistřín
č. l l. llll8l202l ze dne 16. 12. 202l ze svého rozpočtu Sboru dobrovolných hasičů

Mistřín, jako příjemci, návratnou finančnívýpomoc ve výši 400 000o--Kč (slovy: čtyři
sta tisíc korun) za účelempředfinancování pořízení sportovní mašiny z dotačního
programu EU.
3. Uvedená finančníčástka bude příjemci poskytnuta jednorázové bezhotovostním

převodem na bankovní úěet Sboru dobrovolných hasičůMistřín č. ú. t24296528l0300

nejpozději do 15 dnů po předloženiuzavíenéSmlouvy se Státním zemědělským
intervenčním fondem.
4. Příjemce návratnou finančnívýpomoc přijímá azavazuje se ji použítýlučně
k dohodnutému účelupopsanému v bodě 2. této části Smlouvy a za podmínek

stanovených touto Smlouvou a platnými právními předpisy.

II. Dalšíujednání

l. Návratná finančnívýpomoc poskytnutáObci Svatobořice-Mistřín v souladu s § 10a

zákonaé.25012000 Sb., o rozpoětových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
pozděj šíchpředpisů, je bezúročná.

2.Po splnění úěelu návratné f,rnančnívýpomoci je příjemce povinen poskytovateli

předložit finančnívypořádání poskytnut}ch prostředků, ť. předložit přehled o čerpání
a p oužiti poskytnutých peněžních prostředků nejpozděj i do 1,5. 12, 2022 .

3.Přťe..e je povinen poskytnuté peněžníprostředky vtátitna
Mistřín č. ú. KB Kyjov 292167110100 do 30. 11. 2022.

účetObce Svatobořice-

V případě nepoužitínávratné finančnívýpomoci nebo její ěásti, vrátí příjemce

nepoužitéfinančníprostředky bez zbytečnéhoodkladu na účetposkytovatele č. ú. KB

Kyjov 292167ll0l00.
4. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli nahlédnout do všech dokladů a
materiálů, prokazujících použitíprostředků návratné finančnívýpomoci v souladu
s

jejím účelem.

5. Příjemce je povin enbezzbytečného odkladu informovat poskytovatele o všech
zménách, které by mohly zhoršit jeho pozici věřitele, zejména je povinen oznámit,že

dojde k jeho změně nebo zrušení.
6. Nedodrženíúčelupoužitínávratné finanění výpomoci se považuje za poruŠení
rozpočtovékaznépodle § 22 zákona č.25012000 Sb., o rozpoětových pravidlech
územních rozpočtů,ve znénípozdějšíchpředpisů. Poskytovatel uložíosobě, která se

porušenírozpočtové disciplíny dopustila, odvod do svého rozpočtu ve v}ši částky
neoprávněně použitých prostředků svého rozpočtu spolu s povinností zaplatitpenále
ve výši 1 promile denně neoprávněně použitých prostředků, nejqýše však do této
částky, a to do 30 dnů od rozhodnutí poskytovatele o vrácení neoprávněně použitých
prostředků včetně penále.

III. Závérečnáustanovení
1. Smlouv a

nabýváplatnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Zmény a doplňky této Smlouvy mohou být provedeny pouze se souhlasem obou
smluvních stran, a to písemnou fonnou.
3. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby poskytovatel zveřejnil tuto smlouvu i její
případné dodatky na své úřednídesce způsobem umožňujícímdálkov! přístup.

4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopise ch, z nichžjeden obdrži příjemce
poskytovatel.

a

jeden

5. Strany shodně prohlašují , že tuto smlouvu tlzavřelry v dobré víře, podle pravé a
svobodné vůle a že se důkladně seznámily s jejím obsahem, což potvrzují sv}m

podpisem.
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