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Veřejnoprávní smlouva 

 

o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Hrádek nad Nisou 

v souladu s § 10a a následujících zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,   

schválená zastupitelstvem města dne 27.6.2018 usnesením č. 6/117/ZM/18 

 

na předfinancování projektu v rámci „Společného fondu malých projektů v Euroregionu 

Neisse-Nisa-Nysa v Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou 

republikou a Svobodným státem Sasko 2014 -2020“ v souladu s harmonogramem a finančním 

plánem projektu pro roky 2018 a 2019. 

Smlouva se uzavírá mezi: 

 

Město Hrádek nad Nisou 
se sídlem:   Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou 

IČ:    00262854 

DIČ:    CZ00262854 

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s., pobočka v Hrádku nad Nisou 

číslo účtu:   0984856329/0800 

zastoupené:  xxxxxxxxxx, starostou města 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

a 

 

Taneční skupina Staří známí, z. s.  

se sídlem:  Legionářská 269, 463 34 Hrádek nad Nisou 

IČ:    22891226  

zastoupený:  xxxxxxxxxxxx, předsedkyní spolku 

Zapsaný v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddílu L, 

vložka 7667 

bankovní spojení: mBank, a.s. 

číslo účtu:  670100-2210405742/6210 

(dále jen „příjemce“) 

 

Článek I. 

Předmět a účel smlouvy 

 

Předmětem této smlouvy je poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci ve výši 198.554,- 

Kč z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou na předfinancování projektu „Country tance 

v Trojzemí“ v rámci „Společného fondu malých projektů v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 

v Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a 

Svobodným státem Sasko 2014 -2020“ v souladu s harmonogramem a finančním plánem 

projektu pro roky 2018 a 2019. 

 

 

 

 



 
 

2 
 

 

Článek II. 

Uvolnění finančních prostředků 

 

1. Na základě Oznámení příjemce v předpokládaném rozsahu Cash flow – harmonogram a 

finanční plán budou finanční prostředky poskytovatelem zaslány obratem (do 5 pracovních 

dnů). K oznámení budou dodány finanční podklady ve výši platby (dodací list, přejímací 

protokol nebo jiný podklad pro fakturaci potvrzený statutárním zástupcem příjemce nebo 

jím pověřenou odpovědnou osobou) nejpozději do zaslání dalšího oznámení.  

 

 

Článek III. 

Základní povinnosti příjemce 

 

1. Příjemce je povinen použít finanční prostředky z poskytnuté bezúročné návratné finanční 

výpomoci pouze k účelu stanovenému v článku I. této smlouvy. 

 

2. Příjemce nesmí tyto finanční prostředky z bezúročné návratné finanční výpomoci 

poskytnout jiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady nákladů 

spojené s realizací akce, na které byly poskytnuty. 

 

3. Z poskytnuté bezúročné návratné finanční výpomoci lze hradit pouze uznatelné náklady 

spojené s realizací projektu „Country tance v Trojzemí“ v rámci „Společného fondu malých 

projektů v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa v Programu spolupráce na podporu přeshraniční 

spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 -2020“ v souladu 

s harmonogramem a finančním plánem projektu pro roky 2018 a 2019. 

 

4. Příjemce se zavazuje, že poskytovateli vrátí poskytnutou bezúročnou návratnou půjčku pro 

roky 2018 a 2019 v celkové výši 198.554,- Kč následovně: 

 v případě, že příjemce obdrží dotaci na pořádání akce od společnosti Euroregionu Nisa 

(IČ: 00832227), vrátí Spolek jemu poskytnutou půjčku do 15ti dnů od obdržení dotace 

od Euroregionu Nisa (IČ: 00832227) poskytovateli, 

 neobdrží-li příjemce dotaci od společnosti Euroregionu Nisa (IČ: 00832227) na 

pořádání akce, vrátí poskytnuté prostředky nejpozději do 31.12.2019. 

Zapůjčené prostředky vrátí Příjemce na účet poskytovatele č. 0984856329/0800 pod 

variabilním symbolem 22891226. 

Příjemce se zavazuje, že poskytovatele bude informovat o skutečnosti, zda dotaci od 

společnosti Euroregionu Nisa obdržel či nikoliv.  

 

5. Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky z bezúročné návratné 

půjčky na účet poskytovatele č. 0984856329/0800 pod variabilním symbolem 22891226, 

jestliže zanikne účel nebo rozsah, na který jsou finanční prostředky poskytovány, a to do 15 

dnů ode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti dozví, nejpozději však do 30.12.2019. 

 

6. Příjemce vystavil  dnem podpisu této smlouvy ve prospěch poskytovatele směnku vlastní na 

směnečný peníz ve výši 198.554,- Kč s tím, že není vyplněno datum splatnosti směnky. 

Příjemce a poskytovatel se dohodli, že v případě neplnění závazku z Veřejnoprávní smlouvy 

o  poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Hrádek nad Nisou 

v souladu s § 10a a následujících zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
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územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,  schválená zastupitelstvem města dne 

27.6.2018 usnesením č. 6/117/ZM/18, je poskytovatel oprávněn  doplnit datum splatnosti 

směnky a směnku jako řádnou uplatnit. 

 

 

 

 

Článek IV. 

Kontrola použití finančních prostředků 

 

1. Bezúročná návratná finanční výpomoc je příjemci poskytnuta ve smyslu zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2. Příslušné kontrolní orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zvláštním právním 

předpisem provádět kontrolu dodržení podmínek a účelu, za kterých byla tato bezúročná 

návratná finanční výpomoc poskytnuta. 

 

3. Porušení povinností příjemcem stanovených touto smlouvou je porušením rozpočtové kázně 

ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

4. Příjemce je povinen v rámci výkonu kontrolní činnosti dle odst. 2 tohoto článku předložit 

kontrolním orgánům poskytovatele k nahlédnutí originály všech účetních dokladů, smluv a 

dalších dokumentů týkající se daného akce. 

 

5. Příjemce je povinen umožnit vstup poskytovateli nebo jím pověřeným osobám do objektů a 

na pozemky související s realizací akce a zavazuje se umožnit poskytovateli nebo jím 

pověřeným osobám provést kdykoli (i v průběhu realizace) komplexní kontrolu postupu a 

výsledků realizace akce, včetně použití finančních prostředků a zpřístupnit na požádání 

veškeré doklady související s realizací akce a s plněním této smlouvy. Tímto ujednáním 

nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů České republiky a EU. 

 

Článek V. 

Důsledky porušení závazků příjemce 

 

1. Jestliže příjemce nesplní některou ze svých povinností stanovených v této smlouvě, považuje 

se toto jednání příjemce za neoprávněné použití finančních prostředků dle § 22 odst. 2 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů a příjemce je v takovém případě povinen ve lhůtě, kterou mu stanoví poskytovatel, 

poskytnuté finanční prostředky vrátit. Pokud příjemce ve stanovené lhůtě požadované 

finanční prostředky nevrátí, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu § 22 odst. 3 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů.  

 

2. V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně, tj. finanční prostředky 

neoprávněně použije nebo finanční prostředky neoprávněně zadržuje, uloží poskytovatel 

příjemci odvod včetně penále v souladu s § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
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3. Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou bezhotovostního 

převodu na účet č. 0984865329/0800. 

 

 

 

 

 

Článek VII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, která je 

veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, 

výši finančního plnění, a datum jejího podpisu. Příjemce dále výslovně souhlasí s tím, aby 

tato smlouva byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách určených 

poskytovatelem. 

 

2. Příjemce je povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat poskytovatele o jakékoliv 

změně v údajích uvedených ve smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které 

mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle této smlouvy. 

 

3. Příjemce dále prohlašuje, že si je vědom následků vzniklých uvedením nepravdivých údajů, 

které by vedly k neoprávněnému čerpání finančních prostředků dle této smlouvy. 

 

4. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Města 

Hrádek nad Nisou, s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě a 

dále může být zveřejněna postupem dle ust. zákona č. 106/2000 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších právních předpisů. 

 

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran. 

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá 

poskytovatel a jedno vyhotovení obdrží příjemce. Všechna vyhotovení smlouvy mají 

platnost originálu. 

 

V Hrádku nad Nisou dne 2.7.2018   V Hrádku nad Nisou dne 3.7.2018 

 

 

 

 

 

…………………………………..   …………………………………… 

 
   

 Poskytovatel      Příjemce 
  


