Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci
č.1/2020
uzavřená dle § 10a) zákona č. 250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů a § 159 a násl. zákona 500/2004 sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
I.
Obecná ustanovení
Zastupitelstvo obce Pokřikov rozhodlo svým usnesením ze dne 12.11.2020 podle§ 85 písm.c) zákona
č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č.250/2000Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,, zákon o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“), o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši a za
podmínek dále uvedených ve smlouvě.
II.
Poskytovatel a příjemce návratné finanční výpomoci
Poskytovatel: Obec Pokřikov
se sídlem: Pokřikov č. p. 93, 539 01, Hlinsko v Čechách
zastoupená starostou obce Jiřím Kadidlem
IČO: 00270725
bankovní spojení: KB Hlinsko, číslo účtu 11824531/0100
(dále jen ,, poskytovatel“)
a
Příjemce:

Mateřská škola, Pokřikov, okres Chrudim
příspěvková organizace
se sídlem: Pokřikov č. p. 94, 539 01, Hlinsko v Čechách
zastoupená: ředitelkou Mgr. Jolana Chourová
IČO: 70156735
bankovní spojení: KB Hlinsko, č.ú. 78-8173860267/0100
(dále jen ,,příjemce“)

III.
Účel návratné finanční výpomoci

1. Poskytovatel poskytne příjemci ze svého rozpočtu finanční výpomoc na krytí nákladů
souvisejících s realizací projektu v rámci výzvy Šablony III. Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání ( OP VVV) – mzdové výdaje na personální šablony Školní asistent MŠ
2. Finanční výpomoc je poskytována výlučně na výše uvedený účel.
3. Poskytnutí finanční výpomoci je bezúročné.
4. Příjemce finanční výpomoc přijímá a zavazuje se ji užít jen účelu uvedeném v čl. III.odst.1
této smlouvy.
IV.
Výše a splatnost návratné finanční výpomoci
Návratná finanční výpomoc bude poskytnuta příjemci ve výši 100 000,-Kč převodem na účet
příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy.
V.
Porušení rozpočtové kázně
Příjemce bere na vědomí, že každé porušení povinnosti podle této smlouvy bude považováno
za porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů.
VI.
Práva a povinnosti stran
1. Příjemce návratné finanční výpomoci se zavazuje vrátit zapůjčené finanční prostředky
jednorázově ve výši 100 000,-Kč do 30. 4. 2021 na účet poskytovatele 11824531/0100, VS
00270725
2. Poskytovatel je oprávněn kdykoli kontrolovat, zda je návratná finanční výpomoc použita
k účelu stanovenému v článku III. Této smlouvy a příjemce je povinen poskytovateli tyto
kontroly umožnit a poskytnout mu veškerou součinnosti, a to včetně umožnění nahlédnutí
do účetních podkladů a dokladů příjemce.
VII.
Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží jedno vyhotovení a
příjemce jedno vyhotovení.
2. Změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků, podepsaných oběma
stranami.
3. Tato smlouva je vlastnoručně podepsána po přečtení smluvními stranami.

V Pokřikově dne: 18. 11.2020

……………………………………..
poskytovatel
Jiří Kadidlo, starosta

..…………………………………..
příjemce
Mgr. Jolana Chourová

