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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 21.10.2020 usnesením č. 07/150/ZM/20 

 

na předfinancování projektu „Podpora rozvoje turistické oblasti Lužické hory“ podpořených 

Libereckým krajem.  

Smlouva se uzavírá mezi: 

 

Město Hrádek nad Nisou 

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

IČO:    00262854 

DIČ:    CZ00262854 

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

číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

zastoupené:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, starostou města 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

a 

 

DMO Lužické a Žitavské hory, z.s.  

se sídlem:  Dolní Prysk 17, 471 15 Prysk 

IČO:    07195371  

zastoupený:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, předsedou spolku 

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 11394 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. v Novém Boru 

číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „příjemce“) 

 

 

Článek I. 

Předmět a účel smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a závazků poskytovatele a příjemce 

v rozsahu, který je obsahem této smlouvy. 

 

2. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále 

sjednaných podmínek podporu formou návratné finanční výpomoci ve smyslu zákona č. 

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

(dále jen „návratná finanční výpomoc“) na předfinancování realizovaných projektů (dále též 

„předmět podpory“) a závazek příjemce tuto návratnou finanční výpomoc přijmout a užít 

v souladu s jejím účelovým určením, za podmínek stanovených touto smlouvou.  

 

3. Předmětem této smlouvy je poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci ve výši 

100.000,- Kč z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou na předfinancování projektu „Podpora 

rozvoje turistické oblasti Lužické hory“ podpořených Libereckým krajem.  
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Článek II. 

Uvolnění finančních prostředků 

 

1) Poskytovatel na základě této smlouvy poskytne příjemci návratnou finanční výpomoc podle 

této smlouvy předfinancování realizovaného projektu, a to na projekt „Podpora rozvoje 

turistické oblasti Lužické hory“. 

2) Poskytovatel poskytne návratnou finanční výpomoc bezhotovostně na bankovní účet 

příjemce do 5 pracovních dní ode dne podpisu smlouvy.  

 

 

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 projektů, na které byly poskytnuty.  

 

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

spojené s realizací projektu „Podpora rozvoje turistické oblasti Lužické hory“.  

 

4. Poskytovatel je oprávněn pozastavit (či nezahájit) poskytování návratné finanční výpomoci, 

pokud zjistí, že příjemce neplní některou z povinností stanovených touto smlouvou, či je 

plnění některé povinnosti vážně ohroženo. 

 

5. Jestliže poskytovatel zjistí, že příjemce nesplnil některou z povinností (podmínek) 

stanovených touto smlouvou, má právo od příjemce požadovat, aby ve lhůtě, kterou stanoví, 

poskytnutou návratnou finanční výpomoc či její část vrátil. Příjemce je povinen tento 

požadavek poskytovatele splnit. Při stanovení konkrétní částky, která má být vrácena, 

poskytovatel zohlední zejména míru (rozsah) nesplnění dané povinnosti (podmínky) na 

plnění základního účelu, na který je návratná finanční výpomoc poskytována. 

 

 

Článek IV. 

Splácení návratné finanční výpomoci 

 

1. Poskytovatel a příjemce se dohodli na splacení poskytnuté návratné finanční výpomoci 

bezodkladně po obdržení celkové částky účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého 

kraje, která bude poskytnuta na základě uzavřené smlouvy společnosti DMO Lužické a 

Žitavské hory, z.s.. 

 

2. Maximální doba splatnosti návratné finanční výpomoci je do 30. 6. 2021. 

 

3. Příjemce je oprávněn návratnou finanční výpomoc splatit kdykoliv předčasně a bez sankce. 
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Článek V. 

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.  

 

Článek VI. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Pokud dojde ke změně obecně závazných právních předpisů týkajících se vztahů 

vyplývajících z této smlouvy, uzavřou smluvní strany k této smlouvě dodatek, kterým bude 

zajištěn její soulad s obecně závaznými předpisy. V případě neuzavření takového dodatku 

má poskytovatel právo uplatnit postup podle článku V. 

2. Při bezhotovostních platbách uskutečňovaných mezi smluvními stranami a v souvislosti 

s touto smlouvou platí, že dnem splnění jakéhokoliv peněžního závazku je den, v němž byla 

příslušná částka odepsána z bankovního účtu poskytovatele/příjemce. 

3. Smluvní strany se dohodly, že jejich vzájemné písemnosti související s touto smlouvou 

se považují za doručené také v případě, že danou písemnost adresát odmítne převzít, 

doručovatel (provozovatel poštovních služeb) písemnost označí za nedoručitelnou na adresu 

udanou odesílateli adresátem nebo adresát si písemnost u doručovatele (provozovatele 

poštovních služeb) v úložní lhůtě nevyzvedne; dnem doručení je pak den, kdy se písemnost 

vrátila odesílateli. 

4. Pokud by mezi smluvními stranami vznikly spory o právech a povinnostech z této smlouvy, 

budou je smluvní strany řešit přednostně vzájemnou dohodou. 

5. Jednostranně je možno tuto smlouvu vypovědět pouze za podmínek stanovených zákonem 

či touto smlouvou. 

6. Vztahy dle této smlouvy neupravené veřejnoprávními předpisy se řídí příslušnými 

ustanoveními platného občanského zákoníku.  
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7. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden 

stejnopis obdrží poskytovatel a jeden stejnopis obdrží příjemce. 

8. Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně 

číslovanými dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy 

označeny. 

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 

o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

10. Poskytovatel prohlašuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 

11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu pozdější smluvní strany, pokud 

účinnosti nenabyde dnem zveřejnění celého textu této smlouvy v registru smluv (pokud 

zveřejnění této smlouvy tento zákon ukládá).    

 

 

V Hrádku nad Nisou dne ………   V ……………………….. dne 

 

 

…………………………………..   …………………………………… 
 

Poskytovatel      Příjemce 
    
  


