Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci
z rozpočtu Města Kutná Hora
číslo: 012019
(uzavřená dle §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a
§ 10a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)
mezi:
Poskytovatelem:

Město Kutná Hora
se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora
zastoupený: Ing. Josefem Viktorou, starostou
IČ: 00236195
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 444212389/0800
(dále jen „poskytovatel“)
a

Příjemcem:

Základní škola T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387
sídlo: Jiráskovy sady 387/7, 284 01 Kutná Hora
IČ: 71002090
typ příjemce: právnická osoba – příspěvková organizace
zastoupený: Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka organizace
bankovní spojení: 27-2110670207/0100
(dále jen „příjemce“)

Preambule
Město Kutná Hora je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka Kutná Hora.
Město Kutná Hora má zájem na realizaci akce (projektu) Učíme přírodní vědy inovativně. Jeho cílem
je vybudování odborné učebny fyziky a laboratoře chemie (včetně kabinetů) ZŠ TGM Kutná Hora a
jejich vybavení moderními pomůckami a přístroji využívajícími digitální technologie. Na tomto projektu
se Město Kutná Hora také finančně podílí. Akce bude rozhodující měrou financována z dotačních
prostředků Ministerstva pro místní rozvoj. Tyto dotační prostředky však budou propláceny teprve poté,
co budou provedeny práce a mohlo by tedy docházet ke zpoždění v úhradě dílčího plnění, a proto se
Město Kutná Hora rozhodlo uzavřít tuto veřejnoprávní smlouvu za účelem překlenutí období již
splatných závazků, které vzniknou v souvislosti s realizací projektu.
1.
Předmět smlouvy
1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci návratnou finanční výpomoc z rozpočtu města
(dále jen „NFV“) do výše 2 000 000 Kč (slovy: dvamilionykorun českých) na realizaci
projektu/akce Učíme přírodní vědy inovativně (dále jen „projekt“/„akce“).
1.2 NFV je poskytována na předfinancování „akce“. Dohodnutého účelu bude dosaženo do
doby ukončení a vyúčtování akce. Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace je termín
závěrečného vyhodnocení akce do 31. 8. 2020.
1.3 Celá NFV ve výši 2 000 000 Kč je krytá z programu 11703 – integrovaný regionální operační
program od poskytovatele: Ministerstvo pro místní rozvoj pod identifikačním číslem:
117D03O001037– typ financování: Ex post.

2.
Financování projektu/akce
2.1 NFV bude příjemci poskytována na jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy po částech
v závislosti na přímé potřebě předfinancování na základě samostatných dílčích žádostí
příjemce, a to vždy nejpozději do 10 dnů po podání dílčí žádosti.
2.2 Příjemce je povinen vracet poskytnutou NFV na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této
smlouvy vždy do 15 dnů po obdržení příslušné částky za vynaložené náklady z titulu projektu,
celou výši NFV se zavazuje vrátit nejpozději do doby ukončení realizace projektu.
2.3 Současně s vrácením NFV dle bodu 2.2 je příjemce povinen předložit ekonomickému odboru
finanční vyúčtování NFV.
2.4 Poskytovatel si vyhrazuje právo odložit poskytnutí NFV nebo její části v případě, že
nebude mít k dispozici dostatek finančních prostředků.
3.
Podmínky použití prostředků
3.1 Finanční prostředky návratné finanční výpomoci lze použít na úhradu nákladů vzniklých v
období od 23. 4. 2019 do doby ukončení projektu, které souvisejí s účelem uvedeným v čl.
I. smlouvy.
3.2 Příjemce je povinen umožnit poskytovateli na základě jeho požadavku provedení kontroly
všech prvotních účetních dokladů za účelem prověření předloženého vyúčtování
projektu/akce. Poskytovatel bude u příjemce vykonávat kontrolu vyplývající ze zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
4.
Sankce
4.1 V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce bude poskytovatel postupovat v souladu
s ustanovením § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů.
5.
Ukončení smlouvy
5.1 Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou výpovědí
smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.
5.2 Poskytovatel může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení peněžních
prostředků.
5.3 Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemcem stanovených touto smlouvou nebo
obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména, pokud:
a) svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb.
b) poruší pravidla veřejné podpory,
c) opakovaně neplní povinnosti stanovené smlouvou, i když byl k jejich nápravě vyzván
poskytovatelem.
5.4 V případě výpovědi této smlouvy před proplacením peněžních prostředků, nárok na vyplacení
prostředků nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi smlouvy po proplacení
prostředků, se příjemce zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem
na účet poskytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi.
5.5 Výpověď smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího udělení.
5.6 Výpovědní doba činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci,
v němž byla výpověď doručena příjemci. Účinky doručení pro účely této smlouvy však nastávají i
tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.

5.7 Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní doby za podmínky, že příjemce vrátí
poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení smlouvy dojde až
vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.
5.8 Příjemce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět nejpozději však do konce lhůty
pro podání vyúčtování, přičemž výpověď je účinná dnem jejího doručení poskytovateli. V takovém
případě je příjemce povinen vrátit poskytnuté peněžní prostředky poskytovateli do 15 dnů ode
dne účinnosti výpovědi.
5.9 Při ukončení smlouvy dohodou je příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet
poskytovatele poskytnuté peněžní prostředky, které mu již byly vyplaceny, a to bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení dohody podepsané oběma smluvními stranami,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
5.10 Dohoda o ukončení smlouvy nabývá účinnosti dnem připsání vrácených peněžních prostředků na
účet poskytovatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
5.11 Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení smlouvy musí být učiněn písemně a
musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku smlouvy.
5.12 Pokud příjemce ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí v souladu s tímto článkem
poskytovateli, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb. o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
6.
Závěrečná ustanovení
6.1 Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně
závaznými předpisy.
6.2 Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek se neuzavírá v případě
změny názvu příjemce, statutárního orgánu, sídla či bankovního účtu kterékoli ze smluvních
stran. V takovém případě postačí písemné oznámení o změně, které v případě změny
bankovního účtu příjemce musí být doloženo kopií smlouvy o zřízení účtu.
6.3 Tato smlouva byla uzavřena na základě svobodné vůle, nebyla uzavřena v tísni za nápadně
nevýhodných podmínek.
6.4 Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 2vyhotovení
obdrží poskytovatel a 1 vyhotovení obdrží příjemce.
6.5 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6.6 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny
zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a
to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění
neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.
6.7 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno Zastupitelstvem města Kutná Hora
Datum jednání 14. 5. 2019 a číslo usnesení: 98/19

V Kutné Hoře dne 22. 5. 2019

V Kutné Hoře dne 23. 5. 2019

za poskytovatele

za příjemce

......................................
starosta

.........................................
ředitelka ZŠ TGM Kutná Hora

Za správnost: Nechojdomová

