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Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Pečecký region
č. 1/2016
Dobrovolný svazek obcí Pečecký region,
se sídlem:

Masarykovo nám. 78 ,289 11 Pečky, IČO 70102961

zastoupený: Milanem Urbanem, starostou

(dále jen poskytovatel)

a
MAS Podlipansko o.p.s.,
se sídlem:

Tř. Jana Švermy 141, 289 11 Pečky,

IČO 27408507

zastoupená: Ing. Markétou Pošíkovou, ředitelkou

(dále jen příjemce)

uzavírají tuto veřejnoprávní smlouvu ( dále jen Smlouva)

I .Předmět a účel smlouvy
1) Poskytovatel na základě schválení Shromážděním starostů dne 13.5.2016 poskytne příjemci
návratnou finanční výpomoc ve výši 800000,-Kč

(slovy: Osmsettisíc Kč) .

2) Návratná finanční výpomoc se poskytuje v souladu s §1Oa a násl. zákona

č.

250/2000 Sb.,

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění na základě žádosti příjemce
a je určena na úhradu nákladů na činnost společnosti - osobní a provozní náklady, související
s realizací dotovaných projektů (" předfinancování").

II. Práva a povinnosti smluvních stran
1) Návratná finanční výpomoc bude převedena na účet příjemce č. 0438868349/0800 do 15 dnů
od podpisu Smlouvy. Příjemce návratnou finanční výpomoc přijímá a zavazuje se jí použít
k účelu uvedenému v odst. 2) čI. I. Smlouvy a za podmínek stanovených Smlouvou a účinnými právními předpisy.

Stanoveného účelu bude dosaženo do 31.7.2016.

2) Návratná finanční výpomoc je bezúročná a poskytovateli za ni nenáleží žádný poplatek.
3) Příjemce je povinen předložit finanční vypořádání návratné finanční výpomoci v termínu
do 30.9.2016. Finanční vypořádání bude obsahovat přehled o čerpání a použití poskytnuté
finanční výpomoci a přehled o splácení prostředků návratné finanční výpomoci na účet
poskytovatele.
Na žádost poskytovatele je povinen příjemce předložit k nahlédnutí originální doklady.
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4) Příjemce se zavazuje vrátit prostředky návratné finanční výpomoci na účet poskytovatele
č. 2060447399/0800, variabilní symbol: 12016 nejpozději do 30.9.2016.

III. Přeměna a zrušení právnické osoby
1) V případě přeměny příjemce podle § 174 a násl. ,zákona

89/2012 Sb. občanský zákoník,

v platném znění, přechází práva a povinnosti, vzniklé na základě této smlouvy na nástupnickou
právnickou osobu.
2) V případě zrušení příjemce likvidací podle § 168 a násl. zákona

Č.

89/2012 Sb. občanský

zákoník, v platném znění, použije likvidátor prostředky poskytnuté na základě této smlouvy
podle rozhodnutí poskytovatele.

IV. Závěrečná ustanovení
1)

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží příjemce a jeden poskyto

vatel.
2) Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Smlouvy seznámily, a že plně vyjadřuje jejich
pravou a svobodnou vůli.
3) Smlouva se stává platnou a právně účinnou dnem podpisu oběma smluvními stranami. Změny a
doplňky mohou být učiněny pouze formou písemného dodatku.
4) Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva bude uveřejněna na úředních
členských obcí poskytovatele
zákona

Č.

způsobem umožňujícím

deskách všech

dálkový přístup v souladu s

§ 10d

250/2000 Sb. v platném znění a to po dobu nejméně 3 let od dne zveřejnění.
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Urban Milan,
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Ing. Markéta Pošíková
ředitelka MAS Podlipansko o.p.s
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