
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci zapsanému 

spolku z rozpočtu města 

 

MĚSTO BOHUMÍN 

se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín 

IČ: 00297569 

DIČ: CZ00297569 

zastoupeno: Ing. Petr Vícha, starosta 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín 

číslo účtu: 1721638359/0800 

na straně jedné 

(dále též jako „poskytovatel“) 

a 

Místní akční skupina Bohumínsko, z.s. 

se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín 

IČ: 00738557 

DIČ: není plátcem DPH 

zastoupen: Ing. Lumír Macura, předseda programového výboru 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo úču: 2934142319/0800 

na straně druhé 

(dále též jako „příjemce“) 

 

uzavírají v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů, tuto 

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci 

z rozpočtu města Bohumín 

(dále jen „smlouva“) 

Článek I 

Předmět a účel smlouvy 

1.1.  Město Bohumín poskytne ze svého rozpočtu Místní akční skupině Bohumínsko, z.s. návratnou 

finanční výpomoc v celkové výši 

1.000.000 Kč 

(slovy jedenmilion korun českých) 

za účelem předfinancování mzdových a režijních nákladů tohoto spolku. 



1.2. Smluvní strany se dohodly, že finanční prostředky ve výši 1.000.000 Kč budou převedeny ve dvou 

rovnoměrných splátkách, a to nejpozději do 10. 1. 2017 a 10. 4. 2017  na bankovní účet příjemce 

č. 2934142319/0800 vedený u České spořitelny, a.s.  

 

1.3. Příjemce návratnou finanční výpomoc přijímá a zavazuje se použít ji k dohodnutému účelu 

popsanému v odst. 1.1. této části smlouvy a za podmínek stanovených touto smlouvou a platnými 

právními předpisy. 

 

Článek II 

 Další ujednání 

2.1. Návratná finanční výpomoc poskytnutá Místní akční skupině Bohumínsko je bezúročná. 

2.2. Příjemce se zavazuje návratnou finanční výpomoc vrátit na bankovní účet města Bohumín číslo 

       19-1721638359/0800 takto: částka ve výši 1.000.000 Kč bude vrácena nejpozději do 20. 12. 2017. 

2.3. Nedodržení účelu použití, neoprávněné použití nebo zadržení 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 příjemci, který se 

porušení rozpočtové kázně dopustil, odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu, z něhož 

mu byly peněžní prostředky poskytnuty, a to ve výši částky neoprávněně použitích prostředků spolu 

s povinností zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však 

do výše tohoto odvodu, a to do 30 dnů od rozhodnutí poskytovatele o vrácení neoprávněně 

použitých prostředků včetně penále. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo 

k porušení rozpočtové kázně, do dne, kdy byla návratná finanční výpomoc vrácena. 

2.4. Poskytovatel nebo osoba jím pověřená jsou oprávněni kontrolovat, zda příjemce použil návratnou 

       finanční výpomoc k dohodnutému účelu popsanému v Článku I odst. 1.1. této smlouvy a zda   

       příjemce splnil povinnosti pro něj z této smlouvy vyplývající. 

2.5. Příjemce souhlasí s výše uvedenými kontrolami a zavazuje se je poskytovateli nebo osobě jím  

       pověřené umožnit a poskytnout veškerou součinnost. 

 

Článek III 

Odstoupení od smlouvy 

3.1. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv odstoupit od této smlouvy, jestliže: 

a) příjemce závažným způsobem porušil povinnosti stanovené touto smlouvou 

b) poskytnutá návratná finanční výpomoc byla použita v rozporu s účelem popsaným v Článku I odst. 

1.1. této smlouvy. 

3.2. Doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se tato smlouva ruší a příjemce je 

povinen nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy 

vrátit poskytovateli již poskytnutou návratnou finanční výpomoc na bankovní účet města Bohumín 

č. 1721638359/0800, variabilní symbol – identifikační číslo příjemce. 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

4.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami. 

4.2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 

budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 

oprávněnými zástupci smluvních stran. 



4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po 

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv 

v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což 

stvrzují svými podpisy. 

4.4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nich každý obdrží jedno 

vyhotovení. 

4.5. Poskytnutí návratné finanční výpomoci bylo schváleno zastupitelstvem města Bohumín usnesením 

číslo 191/15  dne 12. 12. 2016. 

 

V Bohumíně dne 2. 1. 2017     V Bohumíně dne 2. 1. 2017 

Za poskytovatele      Za příjemce 

 

 

…………………………..      ……………………………… 

Ing. Petr Vícha, v. r.             Ing. Lumír Macura, v. r. 

starosta města       předseda programového výboru 

 

 

 


