Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci
z rozpočtu obce č. 21005
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů
(dále jen Smlouva)
Poskytovatel:
Název:
Obec Letiny
Adresa:
Letiny 20, 336 01 Blovice
IČ:
00256820
Zastoupený:
Jaroslavem Vraným, starostou obce
Bankovní spojení:
č. ú. 4221361/0100, Komerční banka, a.s.
Email:
ouletiny@letiny.cz
Telefon:
371 596 102
(dále jen poskytovatel)
a
Příjemce:
Název:
Adresa:
IČ:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Email:
Telefon:
(dále jen příjemce)

Mikroregion Úslava
Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice
69976660
Jiřím Fejfarem, předsedou mikroregionu
č. ú. 733933369/0800, Česká spořitelna, a.s., pobočka Blovice
info@mikro-uslava.cz
724 326 695

uzavírají tuto smlouvu
I.

Předmět a účel smlouvy

1) Poskytovatel se za podmínek stanovených touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci
účelovou finanční podporu z rozpočtu obce formou návratné finanční výpomoci ve výši
857 834,57 Kč (slovy osm set padesát sedm tisíc osm set třicet čtyři koruny české a padesát
sedm haléřů) na základě Žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci schválené na
jednání Valné hromady Mikroregionu Úslava dne 3. 6. 2021. Finanční prostředky se poskytují
jako investiční.
2) Účelem poskytnutí návratné finanční výpomoci je zajištění pokrytí části výdajů
Mikroregionu Úslava v projektu Kompostéry do domácností Mikroregionu Úslava ve výši
85 % výdajů projektu (finanční podpory jednotlivých členských obcí jsou uvedeny v Tabulce
podílů obcí na zajištění pokrytí výdajů Mikroregionu Úslava - příloha č. 1).
3) Příjemce využije poskytnuté peněžní prostředky v období od 1. 6. 2021 do 31. 12. 2021.

4) Uvedená finanční částka bude poskytnuta jednorázově převodem na bankovní účet
příjemce č. ú. 733933369/0800 nejpozději do 23. 7. 2021.
5) Finanční prostředky budou navráceny na bankovní účet poskytovatele č. ú. 4221361/0100
jednorázově nejpozději do 14 dnů ode dne připsání dotace na účet žadatele ze strany MŽP,
Operační program Životní prostředí.

Základní ustanovení

II.

1) Příjemce návratnou finanční výpomoc přijímá a zavazuje se ji použít maximálně
hospodárným způsobem a výhradně v souladu s účelem poskytnutí návratné finanční
výpomoci dle čl. I odst. 2 této smlouvy a za podmínek stanovených touto smlouvou a
platnými právními předpisy.
2) Poskytovatel poskytuje návratnou finanční výpomoc v souladu s Pravidly pro žadatele a
příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 – 2020, v
aktuálním znění.

III.

Další ujednání

1) Příjemce je povinen předložit finanční vypořádání návratné finanční výpomoci
poskytovateli do 30. 4. 2022.
2) Návratná finanční výpomoc poskytnutá poskytovatelem je bezúročná.
3) V případě porušení rozpočtové kázně a zároveň nevrácení poskytnuté dotace příjemcem
poskytovateli postupuje poskytovatel způsobem uvedeným v § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
4) V případě, že nedojde k uskutečnění projektu, na který byla poskytnuta finanční výpomoc
do data, do kterého je příjemce oprávněn čerpat peněžní prostředky této smlouvy, je příjemce
povinen vrátit finanční prostředky v plné výši poskytovateli na jeho ve smlouvě uvedený
bankovní účet, a to neprodleně, kdy tuto skutečnost zjistí. V případě, že finanční prostředky
nebudou do doby oprávnění čerpání prostředků vyčerpány v plné výši, je příjemce povinen
vrátit poskytovateli nevyčerpaný zůstatek ve lhůtě pro finanční vypořádání na uvedený
bankovní účet, dle této smlouvy.
5) Příjemce je povinen v případě přeměny nebo zrušení právnické osoby s likvidací oznámit
tyto skutečnosti poskytovateli, podat finanční vypořádání návratné finanční výpomoci
k rozhodnému dni nebo dni vstupu do likvidace a vrátit část návratné finanční výpomoci,
která nebyla vyčerpána před rozhodným dnem nebo dnem vstupu do likvidace.

IV.

Závěrečná ustanovení

1) Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dvě a příjemce
jedno vyhotovení.
2) Tato smlouva se stává platnou a právně účinnou dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3) Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

4) Poskytovatel je povinen zveřejnit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční
výpomoci po dobu 3 let na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tato
povinnost se týká poskytnutí návratné finanční výpomoci v hodnotě nad 50 000 Kč.
5) Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této Smlouvy seznámily a že Smlouva plně
vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli.
6) Tato smlouva byla schválena usnesením zastupitelstva obce Letiny č.3/2021 dne 29.6.2021.

V Letinech dne 30. 6. 2021

Jaroslav
Vraný

Digitálně podepsal
Jaroslav Vraný
Datum: 2021.06.30
17:46:01 +02'00'

…………………………………………….
Jaroslav Vraný, starosta obce Letiny
za poskytovatele

V …………………..……. dne:…..……..

Jiří Fejfar

Digitálně podepsal Jiří
Fejfar
Datum: 2021.07.01
15:39:34 +02'00'

……………………………………………
Jiří Fejfar, předseda Mikroregionu Úslava
za příjemce

