VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 01/PŮJČKA/2019
o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města
I . Smluvní strany
1. Poskytovatel:
Zastoupené:
Sídlo:
Bankovní spojení:
IČO:

Město Stříbro
Ing. Václav Votava, starostou města
349 01 Stříbro, Masarykovo nám. 1
112 59 59 69 / 0300
00260177

2. Příjemce:
Zastoupená:
Sídlo:
Bankovní spojení:
IČO:
Zapsán:

Lesy města Stříbra, s.r.o.
Vladimírem Součkem, jednatelem společnosti
349 01 Stříbro, Palackého 1418
xxxx
26391007
spis. značka C 17322 vedená u Krajského soudu v Plzni

II . Předmět smlouvy
1. Poskytnutí
návratné
finanční
výpomoci
třimiliónyčtyřistasedmdesátdevěttisícstokorunčeských
2. Účel výpomoci:

3.479.100

Kč,

slovy

zajištění přechodného financování „Rekonstrukce lesní cesty – k.ú.
Sulislav II. etapa“, v majetku města Stříbra.

3. Uvedený finanční obnos bude převeden na účet příjemce vedený u ČSOB č.ú. xxxx do
30.04.2019
4. Příjemce návratné finanční výpomoc přijímá a zavazuje se použít ji k dohodnutému
účelu popsanému v čl. II, bod č. 2 a za podmínek stanovených touto Smlouvou a
platnými právními předpisy.

III . Podmínky využití výpomoci a splácení
1. Návratná finanční výpomoc je bezúročná.
2. Příjemce se zavazuje poskytnutou návratnou finanční výpomoc uhradit na účet města
vedený u ČSOB č. 112 59 59 69 / 0300 VS 462000617 nejpozději do 30.10.2021.
3. Finanční vypořádání návratné finanční výpomoci bude provedeno do 30.11.2021.
Pokud příjemce výpomoci nedodá v daném termínu vypořádání, bude MěÚ Stříbro
vyzván na dodání vyúčtování v náhradním termínu
Při nedodání vyúčtování výpomoci poskytovateli návratné finanční výpomoci ani
v dodatečné lhůtě stanovené MěÚ Stříbro se jedná o porušení rozpočtové kázně.

IV . Další ujednání
1. Příjemce výpomoci se zavazuje, že prostředky návratné finanční výpomoci budou
využity výhradně k financování účelu uvedeného v čl. II této smlouvy. V případě
porušení účelovosti použití prostředků návratné finanční výpomoci je příjemce povinen
vrátit výpomoc ve výši neoprávněně použité částky zpět poskytovateli.
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2. Pokud dojde za trvání této smlouvy k přeměně nebo zrušení právnické osoby, která je
příjemcem výpomoci, je příjemce výpomoci povinen vrátit návratnou finanční výpomoc, a
to bez zbytečného odkladu nejpozději v den, který předchází dni účinnosti přeměny
/ vstupu právnické osoby do likvidace.
3. Příjemci výpomoci je dovoleno užití loga města Stříbra v souvislosti s účelem
poskytnuté návratné finanční výpomoci.
4. Příjemce výpomoci se zavazuje, že logo města Stříbra nebude jeho užitím zneváženo a
zneužito; zejména, že užitím loga města Stříbra nedojde ke znevážení nebo poškození
dobré pověsti nebo dobrého jména města Stříbra.
5. Příjemce ručí za závazek uvedený v čl. II, odst. 1 majetkem organizace do 100%
poskytnuté finanční výpomoci.

V . Závěrečná ustanovení
1. Návratná finanční výpomoc je poskytnutá v souladu s ustanovením § 10a až 10d
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
2. Nedodržení účelu použití finanční výpomoci a porušení povinnosti vrácení
poskytnutých prostředků ve stanoveném termínu se považuje za porušení rozpočtové
kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

3. Jakékoliv změny a úpravy této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou.
4. Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
po jednom stejnopise. Stejnopisy mají právní účinky originálu.
5. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se veškeré právní vztahy občanským
zákoníkem.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
7. Příjemce souhlasí se zveřejněním této smlouvy dle zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů, popřípadě obdobně podle příslušných ustanovení uvedených
zákonů i tam, kde zákon povinnost zveřejnit neukládá.
8. Při splnění podmínek pro zveřejnění veřejnoprávní
provede tuto povinnost poskytovatel dotace.

smlouvy v registru smluv

9. Finanční výpomoc byla schválena Zastupitelstvem města Stříbra dne 13.03.2019.
10. Smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Stříbra dne 13.03. 2019.
Ve Stříbře dne 14.03.2019

…………………………………..
Příjemce

Ve Stříbře dne 14.03.2019

..…………………………………….
Město Stříbro
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