Veřejnoprávní smlouva

o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu
obce Milešín
Ev.č.

Uzavřená

1

ve vzájemné shodě mezi smluvními stranami:

Obec Milešín
Se sídlem:
Milešín 42
Zastoupená:
Miladou Strakerlovou, starostkou obce
Bankovní spojení : Komerční banka , Žďár nad Sázavou č.ú. 37227751/0100
00842249
IČ:
Dále jen „poskytovatel"
A

Jméno příjmení:

L.D.

Dále jen „příjemce"
Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích, ve znění pozdějších předpisů ,zákona
č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
v souladu s usnesením Zastupitelstva obce Milešín ze dne 6.5.2021 ,poskytuje poskytovatel
příjemci návratnou finanční výpomoc z rozpočtu obce {dále jen „výpomoc")na účel uvedený
v čl.I. smlouvy a příjemce tuto výpomoc v souladu se stanoveným účelem a podmínkami
přijímá.
I.Předmět

smlouvy

Předmětem smlouvy je poskytnutí návratné finanční výpomoci za základě usnesení č.2 ze
dne 6.5.2021 a závazek příjemce vrátit tuto výpomoc zpět poskytovateli v souladu
s podmínkami této smlouvy. .
2. Příjemce se zavazuje použít výpomoc:
Pouze za účelem : vyrovnat se s tíživou finanční situací, do které se dostal v důsledku
nezaplacených finančních závazků vůči poskytovateli
3. Příjemce finanční výpomoc přijímá a zavazuje se splnit závazky a veškeré podmínky
vyplývající z účelu stanoveného v čl. I odst.2 této smlouvy, a dále navrátit tuto výpomoc
poskytovateli za podmínek uvedených dále v této smlouvě, jakož i splnit veškeré další
podmínky vyplývající z této smlouvy a z příslušných právních předpisů.
4. Poskytovatel poskytne výpomoc příjemci nejpozději v termínu do 5 pracovních dní od
podpisu této smlouvy a v souladu s jejími ustanoveními.

1.
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H. základní ustanovení
1.Výpomoc dle čl. I. Odst. 1 této smlouvy se poskytuje výhradně za
. odst. 2, této smlouvy.
2. Na poskytnutí finanční výpomoci není právní nárok.

účelem

vymezeným v

čl.I

Ill. Výše yýpomoci a podmínky jejího navrácení

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout návratnou finanční výpomoc v celkové výši
70 000,- Kč {sedmdesáttisíc korun českých ),přičemž tato částka bude vyplacena
jednorázově nejpozději do S dnů od podpisu smlouvy oběma stranami. Návratná
finanční hotovost je poskytnuta bezúročně.
2. Příjemce je povinen vrátit veškeré poskytnuté prostředky dle odst. 1 tohoto článku
na bankovní účet poskytovatele číslo 37227751 /0100 , VS 102021 ve 14 splátkách
po S 000,- kč měsíčně ,počínaje červnem 2021 s tím, že každá splátka bude uhrazena
nejpozději 20.dne toho měsíce a to až do úplného zaplacení. Příjemce je oprávněn
splatit návratnou finanční výpomoc v dřívějším termínu , vkládat mimo řádné splátky
či splatit jednorázově.

IV. Povinnosti příjemce o kontrola yýpomoci
je povinen nahlásit všechny změny , které mají nebo mohou mít vliv na
splácení poskytnuté návratné finanční výpomoci.
2. Příjemce se zavazuje , v případě vyžádání předložit poskytovateli veškeré dokumenty
o způsobu využití návratné finanční výpomoci.

1.

Příjemce

V. Sankce za porušení podmínek a výpověď smlouvy
1

.Příjemce

bere na vědomí ,že porušení této smlouvy

může

vést k vypovězení této

smlouvy.
3. Smlouvu lze vypovědět v případě, dojde-li ze strany příjemce k závažnému porušení
smlouvy.
Závažným porušením se rozumí zejména :
a) Nedodržení termínů splátek poskytnuté výpomoci dl'e čl. Ill. Odst. 2 této smlouvy
4. V případě ukončení smluvního vztahu výpovědí je příjemce výpomoci povinen
provést vyúčtování výpomoci a vrátit na bankovní účet poskytovatele uvedený
v záhlaví této smlouvy dosud poskytnuté peněžní prostředky , a to do 30 dnů po
uplynutí výpovědní lhůty.

VI. zvláštní ujednání
1. Práva a povinnosti z této Sm louvy vyplývající ve Smlouvě neupravené se řídí
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012., občanského zákon íku, ve zněn í
pozdějších předpisů .
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2. Smluvní strany berou na vědomí ,že tato smlouva musí být zveřejněná na úřední
desce po dobu tří let.
3. Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve smlouvě ,které jsou chráněny a to
žlutou barvou zvýrazněním textu či přímo označit jako např. bankovní tajemství nebo
jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.

VII. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva
musí být nejprve podepsána příjemcem a následně poskytovatelem.
2. Smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích, jednu obdrží příjemce a 2 poskytovatel.
3. Právní vztahy plynoucí z této smlouvy se výhradně řídí českým právním řádem ,
zejména pak zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových opatřeních.
4. Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemnou postupně
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran.
S. Příjemce prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v této smlouvě jsou pravdivé a
v souladu s příslušnými předpisy.
6. Obě smluvní strany si přečetly obsah táto smlouvy a souhlasí bez výhrad s jejím
obsahem a v této smlouvě uvedenými podmínkami.
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