Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci
Město Železný Brod, se sídlem náměstí 3. května 1, Železný Brod, IČO 00262633, zastoupené
starostou města Mgr. Františkem Lufinkou,
dále označované jen jako „poskytovatel“
a
FK ŽELEZNÝ BROD, z.s., se sídlem nábřeží Obránců míru 881, 468 22 Železný Brod, IČO
60253606, zastoupené předsedou Lubošem Havrdou a sekretářem Jaroslavem Kletečkou
dále označovaný jen jako „příjemce“,
označené smluvní strany sjednávají dnešního dne, měsíce a roku podle § 10a zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
a § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
I.
Na základě žádosti příjemce ze dne 5. 11. 2019 schválilo Zastupitelstvo města Železný Brod
dne 2. 12. 2019 usnesením č. 101/9Z/2019 poskytnutí návratné finanční výpomoci příjemci ve
výši 1 853 939 Kč na finanční spoluúčast příjemce jakožto příjemce investiční dotace
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na projekt „Rekonstrukce hřiště s umělou
trávou“ v rámci programu 133 53 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až
2024 pod identifikačním číslem 133D531009548.
II.
1. Poskytovatel poskytuje způsobem sjednaným v této smlouvě příjemci návratnou finanční
výpomoc ve výši 1 853 939 Kč (slovy:jedenmiliónosmsetpadesáttřitisícedevětsettřicetdevět
korun českých) a příjemce tuto návratnou finanční výpomoc přijímá a zavazuje se ji vrátit
poskytovateli.
2. Předmětná návratná finanční výpomoc bude čerpána příjemcem výlučně na finanční
spoluúčast příjemce jakožto příjemce investiční dotace Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR na projekt „Rekonstrukce hřiště s umělou trávou“ v rámci programu
133 53 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024. Stanoveného účelu
bude dosaženo do 31.12.2020.
3. Návratná finanční výpomoc bude poskytnuta do 15 dnů od uzavření této smlouvy na
projektový účet akce „TJ - Železný Brod - Rekonstrukce hřiště“ č.ú. 123-1634130207/0100.
4. Příjemce se zavazuje návratnou finanční výpomoc ve výši 1 853 939 Kč vrátit minimálně ve
dvou pololetních splátkách po 92 697 Kč (slovy: devadesátdvatisícešestsetdevadesátsedm
korun českých) až do úplného uhrazení dluhu počínaje rokem 2021 tak, aby byla splátka
připsána na účet poskytovatele číslo č. 963249319/0800 var. symbol 1853 nejpozději do
30. 6. a 31. 12. běžného roku. Celá návratná finanční výpomoc bude navrácena do 10 let
ode dne poskytnutí.
5. Nepoužitá návratná finanční výpomoc bude vrácena na účet poskytovatele číslo
963249319/0800. Návratnou finanční výpomoc lze vrátit i před sjednaným termínem a ve
vyšších splátkách, než jsou sjednány pod číslem 4. tohoto článku smlouvy.

6. Příjemce je povinen nejpozději 28.2.2021 zpracovat finanční vypořádání poskytnuté
návratné finanční výpomoci (dále jen „vyúčtování“).
7. V případě, že příjemce použije návratnou finanční výpomoc nebo její část na jiný účel než
účel sjednaný touto smlouvou v článku II odst. 2, nedodrží termín pro vyúčtování
poskytnuté návratné finanční výpomoci, dopustí se porušení rozpočtové kázně ve smyslu
ustanovení § 22 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění.
8. Pro účely této smlouvy je porušením rozpočtové kázně každé neoprávněné použití nebo
zadržení finančních prostředků příjemcem, pokud prostředky byly už proplaceny a pokud
bylo porušeno účelové určení finančních prostředků. Neoprávněným použitím peněžních
prostředků se rozumí jejich použití, kterým byla porušena povinnost stanovená zákonem
nebo touto smlouvou nebo pokud byly porušeny podmínky, za kterých se příslušné peněžní
prostředky poskytují. Dále se neoprávněným použitím rozumí i případy, kdy nelze prokázat,
jak byly peněžní prostředky poskytnuté poskytovatelem návratné finanční výpomoci
příjemci použity. Zadržením finančních prostředků se rozumí porušení povinnosti vrácení
poskytnutých finančních prostředků ve stanoveném termínu. Odvod za porušení
rozpočtové kázně odpovídá částce neoprávněně použitých nebo zadržených finančních
prostředků. V případě, že příjemce bude v prodlení s odvodem za porušení rozpočtové
kázně, je povinen zaplatit penále ve výši stanovené v § 22 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
9. Příjemce souhlasí s tím, aby Městský úřad v Železném Brodě měl právo kontrolovat, zda je
příjemcem tato smlouva dodržována.
III.
Povinnosti příjemce v případě přeměny právnické osoby a v případě zrušení právnické osoby
s likvidací
1. Je-li příjemcem návratné finanční výpomoci právnická osoba, je povinna v případě přeměny
nebo zrušení s likvidací splnit všechny povinnosti vyplývající z obecně závazných právních
předpisů.
2. V případě, že je příjemcem návratné finanční výpomoci právnická osoba a dojde k její
přeměně, přecházejí práva a povinnosti plynoucí z této veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
návratné finanční výpomoci zanikající osoby na nástupnickou právnickou osobu.
3. V případě zrušení právnické osoby s likvidací trvají povinnosti právnické osoby vyplývající
z této smlouvy až do dne zániku právnické osoby.
IV.
1. Smluvní strany potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, a že její obsah je pravým výrazem
jejich vůle.
2. Smlouva se pořizuje ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží jedno
vyhotovení.
3. Poskytovatel zajistí zveřejnění této smlouvy v registru smluv.
Schvalovací doložka:
Uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo města Železný Brod dne 2. 11. 2020, usnesením
č.67/15Z/2020.

V Železném Brodě dne 5.11.2020

………………………………
Město Železný
Mgr. František Lufinka, starosta

V Železném Brodě dne …………

………………………………
FK ŽELEZNÝ BROD, z.s.
Luboš Havrda, předseda

………………………………
FK ŽELEZNÝ BROD, z.s.
Jaroslav Kletečka, sekretář

