Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci a příspěvku z rozpočtu územně
samosprávného celku na realizaci projektu Do světa se školou
uzavřená dle ustanovení § 10a zák. č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
I.
Smluvní strany
1. Poskytovatel:
Město Kožlany
se sídlem Pražská 135, 331 44 Kožlany
IČO: 00257958
DIČ: CZ00257958
č.ú. 725685369/0800, Česká spořitelna a.s.
zastoupené starostou Václavem Kratochvílem
(dále jen „poskytovatel“)
2. Příjemce:
Základní škola a Mateřská škola dr. Eduarda Beneše, Kožlany, okres Plzeň-sever, příspěvková
organizace
se sídlem Pražská 112, 331 44 Kožlany,
IČO: 72052724
č.ú. 43-6253760267/0100, Komerční banka a.s.
zastoupená ředitelkou Mgr. Evou Sixtovou
(dále jen „příjemce“)
II.
Obecná ustanovení
1. Zastupitelstvo města Kožlany rozhodlo svým usnesením č. 91/20 ze dne 09.03.2020 o poskytnutí návratné
finanční výpomoci na přefinancování projektu do výše 5 mil. Kč a příspěvku na financování spoluúčasti
ve výši 5%.
2. Tato smlouva je uzavírána na podkladě Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu 11703
– Integrovaný regionální operační program s názvem Do světa se školou. Poskytovatelem je Ministerstvo
pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 932-6, 110 15 Praha 1, identifikační číslo 117D03O002716 s typem
financování Ex post ze dne 04.12.2020.
III.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí návratné finanční výpomoci a příspěvku (dále jen „výpomoc“) za
účelem předfinancování a kofinancování projektu Do světa se školou.
2. Příjemce je povinen použít výpomoc jen za účelem dosažení cíle projektu (akce) a může být použita pouze
za podmínek stanovených Ministerstvem pro místní rozvoj jako poskytovatelem dotace. Prostředky
z výpomoci nesmí příjemce poskytnout jiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady
spojené s realizací projektu, na který byly poskytnuty.
IV.
Výše a čerpání
1. Poskytovatel poskytne příjemci návratnou finanční výpomoc a příspěvek v celkové výši 4 940 675,90 Kč
(čtyřimilionydevětsečtyřicettisícšestsetsedmdesátpět korun českých a devadesát haléřů):
a) z toho částka návratné finanční výpomoci určené na předfinancování projektu činí 4 693 642,10
Kč a
b) částka příspěvku činí 247 033,80 Kč, tj. 5 % z celkových oprávněných nákladů projektu.
2. Prostředky výpomoci budou poskytnuty jednorázově bezhotovostním převodem na účet příjemce
uvedený v čl. I této smlouvy bezodkladně po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.

3. O použití prostředků výpomoci vede příjemce průkaznou evidenci a zavazuje se uchovávat tuto evidenci
po dobu 10 (deseti) let po ukončení realizace projektu.
4. Příjemce je povinen doložit poskytovateli kopie všech případných dodatků Rozhodnutí o poskytnutí
dotace, a to neprodleně po jejich obdržení.
V.
Finanční vypořádání
1. Příjemce je povinen po ukončení realizace projektu žádat o proplacení způsobilých výdajů
z Integrovaného regionálního operačního programu a po přijetí příslušných prostředků na svůj účet je do
30 dnů vrátit poskytovateli na účet poskytovatele uvedený v čl. I.této smlouvy.
2. Pokud by při závěrečném vyúčtování či kontrole projektu došlo ke snížení výše způsobilých výdajů, které
budou refundovány z Integrovaného regionálního operačního programu, je příjemce bez ohledu na tuto
skutečnost povinen vrátit poskytovateli po ukončení projektu celou částku návratné finanční výpomoci
uvedenou v čl. IV. odst. 1 písm. a).
VI.
Odstoupení od smlouvy
1.

Poskytovatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě zjištění, že údaje, které sdělil příjemce
poskytovateli a které měly vliv na rozhodnutí o poskytnutí výpomoci jsou nepravdivé nebo využití
výpomoci není v souladu s účelem stanoveným v čl. III. odst. 1 této smlouvy. Příjemce je povinen
v takových případech přistoupit na odstoupení poskytovatele od smlouvy.

2.

V případě odstoupení poskytovatele od smlouvy podle čl. VI. dost. 1 je příjemce povinen vrátit
poskytnutou výpomoc do 15 dnů od doručení písemné výzvy poskytovatele k jejímu vrácení, a to
bezhotovostním převodem na účet poskytovatele uvedený v čl. I této smlouvy. V písemné výzvě
poskytovatel uvede zjištěné prokazatelné skutečnosti, které jej vedly k odstoupení od smlouvy a
k požadavku vrácení výpomoci. Pokud výpomoc ještě nebyla převedena na účet příjemce, má
poskytovatel právo výpomoc neposkytnout.

3.

Příjemce je oprávněn tuto smlouvu vypovědět ze závažných důvodů, které je povinen poskytovateli sdělit.
Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začíná běžet ode dne doručení písemné výpovědi poskytovateli. V případě
vypovězení smlouvy ze strany příjemce nemá příjemce nárok na poskytnutí výpomoci. Poskytnutá plnění
ze strany poskytovatele je příjemce povinen vrátit poskytovateli v plné výši bezhotovostním převodem na
účet poskytovatele uvedený v čl. I této smlouvy.
VII.
Ostatní ujednání

1.

Příjemce se zavazuje umožnit poskytovateli nebo jím písemně pověřeným osobám provést kdykoli (i
v průběhu realizace) komplexní kontrolu postupů a výsledků realizace projektu, včetně použití prostředků
výpomoci, zpřístupnit na požádání veškeré doklady související s realizací projektu a plněním závazků dle
této smlouvy.

2.

Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží 2 výtisky.
Změny a doplňky této smlouvy lze provést pouze formou písemných číslovaných dodatků podepsaných
oběma smluvními stranami.

3.
4.

Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu zástupci obou smluvních stran.
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