Smlouva
o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Čejkovice
obec Čejkovice
zastoupená:
Ing. Pavlem Novotným, starostou
sídlo:
Templářská 500, 696 15 Čejkovice
IČ:
00284823
DIČ:
CZ00284823
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „poskytovatel“)
Tělocvičná jednota Sokol Čejkovice
zastoupený:
Zdeňkem Pazderkou, starostou
Janem Bařinou, jednatelem
sídlo:
Templářská 160, 696 15 Čejkovice
IČ:
63455463
DIČ:
CZ 63455463
Bankovní spojení:
Fio banka, a.s.
číslo účtu:
2901377533/2010
(dále jen „příjemce“)
uzavírají v souladu s ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tuto
Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci
z rozpočtu obce Čejkovice
(dále jen „Smlouva)
I.

Předmět a účel Smlouvy

Poskytovatel poskytne ze svého rozpočtu příjemci návratnou finanční výpomoc na úhradu nákladů
spojených s úpravou a rekonstrukcí či zabezpečovacími pracemi na objektu nacházejícímu se na
části pozemku p.č. st. 440/3 a na části pozemku p.č. st. 440/1, vše v k.ú. Čejkovice.
II.

Výše finanční výpomoci, její poskytnutí a vrácení

Návratná finanční výpomoc bude poskytnuta příjemci do výše 300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc
korun českých).
Návratná finanční výpomoc bude příjemci poskytnuta do 10 dnů, ode dne podpisu této Smlouvy
oběma stranami, a to bezhotovostně na výše uvedený účet příjemce.
Návratná finanční výpomoc bude poskytovateli vrácena v termínu do 31.12.2028, a to
bezhotovostně na výše uvedený účet poskytovatele, a to tak, že příjemce uhradí vždy nejpozději
k 15.12. každého roku trvání této finanční výpomoci min. 30.000,-Kč (slovy: třicet tisíc korun
českých) poskytovateli, počínaje první úhradou nejpozději do 15.12.2019.

Další ujednání

III.

Příjemce přijímá návratnou finanční výpomoc a zavazuje se ji použít k dohodnutému účelu
popsanému v bodě 1. této části Smlouvy a za podmínek stanovených touto Smlouvou a platnými
právními předpisy.
Příjemce je povinen do 15 dnů oznámit poskytovateli případné zahájení exekučního či
insolvenčního řízení, změnu adresy.
Nedodržení účelu použití návratné finanční výpomoci se považuje za porušení rozpočtové kázně
podle §22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
Poskytovatel uloží osobě, která se porušení rozpočtové kázně dopustila, odvod do svého rozpočtu
ve výši částky neoprávněně použitých prostředků svého rozpočtu spolu s povinností zaplatit penále
ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, nejvýše však do této částky a to do 30
dnů od rozhodnutí poskytovatele o vrácení neoprávněně použitých prostředků včetně penále.
IV.

Závěrečná ustanovení

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
Práva a povinnosti smluvních stran neupravená v této Smlouvě budou řešena dle platných právních
předpisů, zejména zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů v platném znění.
Změny a doplňky této Smlouvy mohou být provedeny pouze se souhlasem obou smluvních stran a
to písemnou formou.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží příjemce a jeden poskytovatel.
Poskytnutí finanční výpomoci dle této Smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem obce Čejkovice
dne 18.06.2018 usnesením č.11/21/2018.

V Čejkovicích dne 24.9.2018

V Čejkovicích dne 24.9.2018

………………………………….

………………………………….

poskytovatel

příjemce

