VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI
Č.VPS/01/2020

1. Poskytovatel:
Obec Jimlín
se sídlem:
Jimlín, Jimlín 7, PSČ: 440 01
zastoupený:
Ing. Vladimírem Svobodou, starostou obce
IČO:
00556327
Bankovní spojení: č. ú.
a

2. Přijemce:
TJ Sokol Zeměchy, z.s.
se sídlem: Zeměchy 54, Jimlín, PSČ: 440 01
IČO:
18380247
Zastoupený: Václavem Červíčkem, předsedou
Zapsán ve spolkovém rejstříku dne 1.1.2014 pod spis. zn. L 3 14 vedenou u Krajského v Ústí nad Labem.
Bankovní spojeni: č. ú.
uzavřely dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ust. § JOa odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tuto:
SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI Z ROZPOČTU OBCE JIMLÍN
Předmět smlouvy
1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci návratnou finanční výpomoc z rozpočtu obce Jimlín (dále jen
,,NFV") ve výši 1 070 850,- KČ (slovy: Jeden milion sedmdesát tisíc osm set padesát korun českých) na
financování vypracování projektové dokumentace na objekt Sokolovny - stavby občanského vybavení, č.p. 54 na
st. p.č. 66/1 a st. p.č. 66/2 ve vlastnictví obce Jimlín, zpracované v souvislosti s přípravou projektových žádosti na
projekt ,,Rekonstrukce objektu Sokolovna Zeměchy" (dále jen ,,projekt") do výzev dotačních programů, kde
oprávněným žadatelem o dotaci do majetku obce Jimlín bude TJ Sokol Zeměchy.
Požadovaná projektová dokumentace pro získání dotace na projekt obsahuje:
a) předprojektová studie
ve výši 139 150,- KČ
b) p'ojektová dokumentace DSP
ve výši 889 350,- KČ
C) vyřízení stavebního povolení
ve výši 42 350,- KČ
dále jen ,,projektová dokumentace".
1.2 NFV je poskytována na základě žádosti příjemce NFV ze dne 1.6.2020 a usneseni Č.162/14/2020
zastupitelstva obce Jimlín.
1.3 Příjemce závazně deklaruje svůj zájem získat dotaci z veřejných prostředků na realizaci projektu a
zavazuje se vyvinout maximálně možné úsilí a provést veškeré možné činnosti k získání dotace na
projekt.
II.
Financování
2.] NFV bude příjemci poskytnuta na účet uvedený v záhlaví této smlouvy do 10 dnů ode dne podpisu této
smlouvy oběma smluvními stranami.
2.2 Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele NFV o kladném posouzeni žádosti o
dotaci na projekt a o rozhodnutí o poskytnuti dotace na projekt. Příjemce se zavazuje, předložit do 10 pracovních
dnů ode dne kdy obdržel písemné rozhodnutí o poskytnutí dotace, poskytovateli NFV listinu, na základě, které mu
byla dotace na projekt poskytnuta.
2.3 Příjemce je povinen do 10 pracovních dnů po obdržení proplaceného plnění z dotace z fondů Evropské unie
nebo z jiných zahraničních nebo tuzemských dotačních zdrojů. jež souvisí s účelem, na který je NFV poskytnuta
poukázat stejnou částku na účet poskytovatele. Pokud finanční náklady projektové dokumentace uvedené v ČI.
I odst. 1.1 nebudou poskytovatelem dotace na projekt akceptovány jako uznatelné, příjemce poskytovateli vrátí
částku sníženou o neuznatelné položky.
2.4 Příjemce se zavazuje, že finanční vypořádání NFV předloží poskytovateli nejpozději do 30 kalendářních dnů
ode dne, kdy příjemci bude uhrazena na jeho bankovní účet poslední platba dotace na financování projektové
dokumentace uvedené v ČI. l této smlouvy. Finanční vypořádáním se rozumí přehled o aktivitách, celkových

příjmech a výdajích v rámci realizace akce uvedené v ČI. i za daný kalendářní rok obsahující kopie příslušných
dokladů prokazujících použití NFV k účelu uvedeném v odst. I. této smlouvy, např. faktury, výpisy z banky apod.
2.5 Nevyčerpanou návratnou finanční výpomoc musí příjemce vrátit nejpozději do 3 l. 12. 2021 na účet obce Jimlín
uvedený v záhlaví této smlouvy.
2.6 Pokud příjemce do 5 let od poskytnutí NFV nezíská dotaci na projekt, odprodá projektovou dokumentaci
poskytovateli za cenu poskytnuté NFV a finanční vypořádání bude provedeno vzájemným zápočtem plnění
závazku vzniklého z odkupu projektové dokumentace a vráceni NFV poskytovateli.
III.
Podmínky použití prostředků
3.1 Finanční prostředky návratné finanční výpomoci lze použít pouze na úhradu vypracování projektové
dokumentace na rekonstrukci objektu Sokolovny - stavby občanského vybavení, č.p. 54 na st. p.č. 66/1 a st. p.č.
66/2 ve vlastnictví obce Jimlín.
3.2 Příjemce je povinen vést o projektu oddělenou účetní evidenci a výkaznictví, a to od doby zahájení řešení
projektu. Musí být jednoznačně prokazatelné, zda je konkrétni výdaj nebo příjem vykazován na podporovaný
projekt a skutečně odpovídá jeho charakteru. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli na základě jeho
požadavku provedení kontroly všech prvotních účetních dokladů za účelem prověření předloženého vyúčtování
projektu. Poskytovatel u příjemce bude vykonávat veřejnosprávní kontrolu vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
3.3. Účetní doklady - faktury na plnění specifikovaná v ČI. l této smlouvy, je příjemce NFV povinen viditelně
označit ,,Návratná finanční výpomoc, číslo smlouvy, částka v KČ" (označeny musí být již originály dokladů).
3.4 Příjemce je povinen do 15 dnů oznámit poskytovateli zahájení insolvenčniho řízení, vstup právnické osoby do
likvidace, změnu statutárního orgánu nebo jeho člena, změnu názvu, bankovního spojení, sídla či adresy.
Příjemce je povinen oznámit poskytovateli přeměnu právnické osoby do 15 dnů od rozhodnutí příslušného orgánu.
3.5 Příjemce je dále povinen:
a) zajistit, aby všechny údaje, které uvádí poskytovateli. byly vždy úplné a pravdivé,
b) zabezpečit archivaci veškeré dokumentace k projektu, včetně účetnictví o projektu po dobu 10 let ode dne
ukončení realizace projektu,
C) dohodnout s dodavateli v rámci projektu fakturační podmínky tak, aby byla doložena účelovost faktur, včetně
specifikace jednotlivých způsobilých výdajů,
d) zacházet s majetkem s péči řádného hospodáře, zejména jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení,
e) zabezpečit účelné, hospodárné a efektivní využití poskytnuté NVF za ceny v místě a čase obvyklé.
IV.
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.
V.
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 proplaceni peněžních prostředků pouze
z důvodů uvedených v této smlouvě.
5.3 Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemcem stanovených touto smlouvou nebo obecně závaznými
právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejménm pokud:
a) svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
b) je on sám, případně jako právnická osoba či některá osoba tvořící statutární orgán příjemce odsouzen/a za trestný
čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikáni nebo Činností příjemce, nebo pro trestný čin
hospodářský, anebo trestný čin proti majetku ve smyslu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů a zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů,
C) bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešeni, ve znění
pozdějších předpisů,
d) příjemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na základě kterých byla tato smlouva uzavřena,
e) je v likvidaci,
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f) opakovaně neplní povinnosti stanovené smlouvou, i když byl k jejich nápravě vyzván poskytovatelem.
5.4 V případě výpovědi této smlouvy z důvodů uvedených v bodě 5.3.před proplacením peněžních prostředků
nárok na vyplacení prostředků nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi smlouvy z důvodů
uvedených v bodě 5.3 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 podání.
5.6 výpovědní doba činí jeden měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla
výpověď' doručena příjemci. Účinky doručeni 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 ukončeni 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 doručeni 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. l 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.
VI.
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, případně dalšími obecně závaznými předpisy.
6.2 Ekonomická činnost příjemce NFV neovlivní obchod mezi členskými státy EU.
6.3 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 zrněny bankovního účtu příjemce musí být doloženo kopií smlouvy o zřízení účtu.
6.4 Tato smlouva byla uzavřena na základě svobodné vůle, nebyla uzavřena v tisni za nápadně nevýhodných
podmínek.
6.5 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží
poskytovatel a jedno vyhotovení obdrží příjemce.
6.6 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Doložka dle § 41 zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto zastupitelstvem obce Jimlín
Datum jednání a číslo usnesení: Lz G aul" . ů>wcž 1c¢U1y/zoze
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Václav Če e
předseda zapsa

Ing. Vladimir Svoboda
starosta obce
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