Obec Rabštejnská Lhota

Rabštejnská Lhota 130, 537 01 Chrudim, tel: 469 685 295, mail: starosta@rabstejnskalhota.cz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SMLOUVA č. 1/2020

o poskytnutí návratné finanční výpomoci
Poskytovatel:
IČ: 69171289, Obec Rabštejnská Lhota, Rabštejnská Lhota 130, 537 01 Chrudim
bankovní účet č. 1141608399/0800
(dale jen „Obec“)
v zastoupení: Ing. Michaely Charvátové, starostky obce
a
Příjemce:
IČ: 70988871, ZŠ a MŠ Rabštejnská Lhota, okres Chrudim, Rabštejnská Lhota 44, 537 01 Chrudim
bankovní účet č. 1145436379/0800
(dále jen „Příjemce“)
v zastoupení: Mgr. Petry Rozsypalové, ředitelky školy

uzavírají tuto smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci
v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250 2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dle písm. c) § 85
zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), vše v platném znění
Čl. 1. Předmět smlouvy
Usnesením zastupitelstva obce č. 8/2020 ze dne 24 .6. 2020 bylo schváleno poskytnutí
návratné finanční výpomoci Obcí ve výši 361.000 Kč,- Kč (slovy: třistašedesátjedenticíc korun českých) Příjemci.
2. Návratná finanční výpomoc je poskytnuta za účelem financovaní akce: „Přírodní zahrada v Rabštejnské Lhotě“.
Čl. 2. Platební podmínky
1. Obec se se zavazuje zaslat peněžní prostředky dle čl. 1. této smlouvy na bankovní účet Příjemce tímto
způsobem: platbu ve výši 361.000 Kč do 15 dnů ode dne účinnosti teto smlouvy.
1.

Čl. 3. Závazky Příjemce
1.
2.
3.

Příjemce se zavazuje použit přijaté peněžní prostředky v souladu s touto smlouvou.
Příjemce se zavazuje vrátit poskytnuté peněžní prostředky Obci v plné výši nejpozději do 15. 3. 2021, a to v
plné výši 361.000 Kč (slovy třistašedesátjedentisíc korun českých), na bankovní účet č. 01141608399/0800
pod variabilním symbolem 12020.
Příjemce si je vědom, že údaje ze žádosti a této smlouvy budou při splnění podmínek uvedených v ustanovení
§ 10d zákona č. 250/2000 Sb. zveřejněny na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Čl. 4. Finanční vypořádání

1.

1. Příjemce je povinen podat přehled o čerpaní a použití poskytnutých peněžních prostředků a o jejich vrácení
do rozpočtu Obce podle ustanoveni § 10 a odst. 1 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů v termínu do 15. 3. 2021.

Čl. 5. Důsledky porušení povinnosti/závazků Příjemce
1.
2.
3.
4.
5.

Neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků dle teto smlouvy je považováno za porušeni
rozpočtové kázně dle § 22 zákona č. 250 2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném
znění.
Neoprávněným použitím prostředků podle bodu 1. tohoto článku je jejich použití, kterým byla porušena
povinnost stanovena zákonem, nebo pokud byly porušeny podmínky, za kterých byly příslušné peněžní
prostředky poskytnuty; dále se jím rozumí i to, nelze-li prokázat, jak byly tyto peněžní prostředky použity.
Zadržením peněžních prostředků podle bodu 1. tohoto článku je porušeni povinnosti vracení poskytnutých
peněžních prostředků ve stanoveném termínu.
Výše a způsob uloženi odvodu za porušeni rozpočtové kázně, stejně jako další kroky související s porušením
rozpočtové kázně se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů v platném znění.
Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil,
povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto
odvodu § 22 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů).
Čl. 6. Závěrečná ujednaní

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

1. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona.
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Obec a druhé pro Příjemce. Každá
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.
Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva včetně jejich příloh muže být zveřejněna na úřední desce způsobem
umožňujícím dálkový přistup po dobu 3 let ode dne zveřejněni.
Smluvní strany prohlašuji, že žádná část teto smlouvy není předmětem obchodního tajemství. Smluvní strany
berou na vědomí, že kterákoliv část teto smlouvy a kterákoliv informace navazující na tuto smlouvu muže byt
sdělena žadateli dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů. Smluvní strany berou na vědomi, že pokud výše hodnoty plněni na základě této smlouvy, (příp.
včetně dodatku) bez daně z přidané hodnoty bude vyšší než 50 000,-- Kč podléhá tato smlouva, včetně jejich
případných dodatku, uveřejněni na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Podléhá-li tato smlouva povinnosti uveřejněni v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejněni v registru
smluv. Nepodléhá-li smlouva uveřejněni v registru smluv, nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními
stranami.
Smluvní strany prohlašuji, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle
jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Rabštejnské Lhotě dne: 29. 9. 2020

--------------------------------------------------------------

Ing. Michaela Charvátová
starostka obce Rabštejnská Lhota

-------------------------------------------------------

Mgr. Petra Rozsypalová
ředitelka školy ZŠ a MŠ Rabšt. Lhota

