Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci
uzavřená ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 10a odst.
5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

I.
Úvodní ustanovení
Zastupitelstvo města Jirkova rozhodlo svým usnesením č. 21/30/ZM/2018 ze dne 12. 9. 2018
na základě žádosti příjemce ze dne 17. 8. 2018 a jejího doplnění ze dne 3. 9. 2018 o poskytnutí
návratné finanční výpomoci ve výši a za podmínek dále uvedených v této smlouvě.

II.
Smluvní strany
Město Jirkov
se sídlem
Nám. Dr. E. Beneše čp. 1, 431 11 Jirkov
zastoupeno starostou města Ing. Radkem Štejnarem
IČO
00261904
DIČ
CZ00261904
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 2226441/0100
dále jen „poskytovatel“
a
SK Ervěnice – Jirkov z.s.
Se sídlem
Žižkova 1399, 431 11 Jirkov
Zastoupen
předsedou Martinem Schatzem
IČO
47797967
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
dále jen „příjemce“.
I.
Výše a účel návratné finanční výpomoci
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí návratné finanční výpomoci příjemci ve výši
300 000 Kč, v souladu s usnesením zastupitelstva města jako poskytovatele, na základě
předložené žádosti příjemce.
2. Účelem návratné finanční výpomoci je poskytnutí prostředků na dofinancování opravy
střechy na budově zázemí a šaten v areálu SK Ervěnice – Jirkov na hřišti v Žižkově
ulici (dále jen „akce“).

II.
Čerpání, užití a zajištění návratnosti návratné finanční výpomoci
1. Návratná finanční výpomoc bude poskytnuta ve výši 300 000 Kč bezhotovostním
převodem z účtu poskytovatele na účet příjemce č. xxxxxxxxxxxxxxxx, po nabytí platnosti
a účinnosti této smlouvy.
2. Příjemce je oprávněn užívat poskytnuté prostředky ke stanovenému účelu nejpozději do
30. 6. 2019.
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3. Příjemce je oprávněn případnou nevyužitou část návratné finanční výpomoci vrátit
formou částečné splátky, která bude započítána do konečné vratky návratné finanční
výpomoci.
4. Finanční prostředky budou příjemcem spláceny na účet poskytovatele č. 192083220277/0100 a to formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 5 000 Kč po dobu
maximálně 5 let od zahájení data splácení. Splácení bude zahájeno v lednu 2019.

III.
Porušení rozpočtové kázně a výpověď smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět z důvodů na straně příjemce,
a to zejména v případě, že po uzavření této smlouvy nastane nebo vyjde najevo skutečnost,
která poskytovatele opravňuje návratnou finanční výpomoc nebo jeho část odejmout.
Takovými skutečnostmi jsou například zjištění poskytovatele, že údaje, které mu příjemce
sdělil a které měly vliv na rozhodnutí o poskytnutí návratné finanční výpomoci, jsou
nepravdivé.
2. Výpovědní lhůta činí 10 dní a začíná běžet dnem doručení písemné výpovědi příjemci.
3. V písemné výpovědi poskytovatel uvede zjištěné skutečnosti, které jej prokazatelně vedly
k výpovědi smlouvy, a vyzve příjemce k vrácení návratné finanční výpomoci nebo její
části. Příjemce je povinen tyto prostředky vrátit do 15 dnů od ukončení smlouvy
bezhotovostním převodem na účet poskytovatele uvedený ve výpovědi. Pokud návratná
finanční výpomoc ještě nebyla převedena na účet příjemce, má poskytovatel právo ji
neposkytnout.
4. Příjemce bere na vědomí, že každé porušení povinností podle této smlouvy bude
považováno za porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů a poskytovatel je oprávněn požadovat odvod a úhradu
penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých
nebo zadržených prostředků, nejvýše však do výše odvodu.
5. Poskytovatelem zjištěné nedodržení některých méně závažných podmínek, zejména
termínů jednotlivých administrativních úkonů příjemce, jejichž povaha umožňuje nápravu
v náhradní lhůtě a jsou na základě písemné výzvy poskytovatele opatřením příjemce
odstraněny, nejsou porušením rozpočtové kázně.

IV.
Ostatní ujednání
1. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy na straně příjemce ke změně podmínek,
za kterých byla návratná finanční výpomoc poskytnuta, je příjemce povinen oznámit toto
poskytovateli neprodleně po zjištění změny.
2. Poskytovaná návratná finanční výpomoc nenaplňuje kritéria veřejné podpory.
3. Příjemce souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Příjemce prohlašuje, že tato smlouva
neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Příjemce se zavazuje do 30. 9. 2019 předat poskytovateli vypořádání poskytnuté návratné
finanční výpomoci, tj. přehled o čerpání a použití poskytnutých peněžních prostředků.
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5. Poskytovatel je oprávněn provádět u příjemce kontrolu účetnictví, příp. dalších
skutečností, v rozsahu potřebném k posouzení, zda je tato smlouva dodržována.
6. Příjemce se zavazuje umožnit poskytovateli nebo jím pověřeným osobám provést kdykoli
(i v průběhu realizace) komplexní kontrolu postupu a výsledků realizace akce, včetně
použití finančních prostředků na tuto akci 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 státní správy České republiky.

V.
Povinnosti příjemce při přeměně právnické osoby, při prohlášení úpadku či zrušení
s likvidací
1. V případě, že je příjemce právnickou osobou a má dojít k jeho přeměně podle příslušného
zákona a příjemce má být zanikající právnickou osobou, má povinnost tuto skutečnost
oznámit s dostatečným předstihem poskytovateli se žádostí o udělení souhlasu
s přechodem práv a povinností z tohoto smluvního vztahu na právního nástupce. Přitom
musí respektovat, že každá taková skutečnost musí být projednána v tom orgánu
poskytovatele, který schválil poskytnutí návratné finanční výpomoci a tuto smlouvu.
2. K žádosti o udělení souhlasu podle odstavce 1 musí příjemce prokázat příslušnými
dokumenty, že práva a povinnosti z tohoto smluvního vztahu, včetně případné
udržitelnosti, přejdou na právního nástupce a právní nástupce se zavazuje tyto povinnosti
plnit (např. projekt fúze). Poskytovatel je oprávněn si vyžádat dodatečné podklady, pokud
z dodaných podkladů nebude tato skutečnost vyplývat.
3. V případě, že poskytovatel žádosti vyhoví, spraví o tom bez zbytečného odkladu příjemce
po projednání v příslušném orgánu poskytovatele a uzavře dodatek ke smlouvě, který bude
obsahovat popis a důvod jeho uzavření s ohledem na přeměnu příjemce.
4. V případě, že žádosti poskytovatel nevyhoví, bezodkladně o tom spraví příjemce
po projednání v příslušném orgánu poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn posoudit
dosavadní naplnění účelu smlouvy a rozhodne o vrácení poskytnuté veřejné finanční
podpory nebo její části. V takovém případě má příjemce povinnost vrátit doposud
vyplacenou veřejnou finanční podporu nebo její část způsobem a ve lhůtě stanovené
výzvou poskytovatele.
5. V případě, že příslušný soud rozhodl o úpadku příjemce, či má být příjemce zrušen
s likvidací, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit poskytovateli. Poskytovatel je
oprávněn posoudit dosavadní naplnění účelu smlouvy a rozhodne o vrácení poskytnuté
veřejné finanční podpory nebo její části. V takovém případě má příjemce povinnost vrátit
návratnou finanční výpomoc nebo její část způsobem a ve lhůtě stanovené výzvou
poskytovatele. Zároveň je povinen bezodkladně oznámit insolvenčnímu správci či
likvidátorovi příjemce, že tento přijal návratnou finanční výpomoc z rozpočtu
poskytovatele a váže ho povinnost vyplacenou veřejnou finanční podporu vrátit zpět do
rozpočtu poskytovatele.
VI.
Závěrečná ujednání
1. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech majících povahu originálu, přičemž příjemce
obdrží jedno a poskytovatel dvě vyhotovení.
2. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných
dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
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3. Na důkaz výslovného souhlasu s obsahem a všemi ustanoveními této smlouvy a své pravé,
svobodné a vážné vůle, je tato smlouva po jejím přečtení smluvními stranami podepsána.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.
5. Tato smlouva byla schválena usnesením zastupitelstva města č. 21/30/ZM/2018 II. ze dne
12. 9. 2018.

V Jirkově dne 15.10. 2018
Příjemce:

xxxxxxxxxxxxxxxx

…………………………….
Martin Schatz
předseda

Poskytovatel:

xxxxxxxxxxxxxxxx

…..……………………….
Ing. Radek Štejnar
starosta města
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