Smlouva
o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Krhanice
schválené Zastupitelstvem obce Krhanice č. 4/2021 dne 13.9.2021
Poskytovatel:
Obec Krhanice, se sídlem Krhanice 46,257 42 Krhanice, zastoupený Mgr. Alešem Papouškem
IČ: 00232025
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., pobočka Týnec nad Sázavou
Č.účtu : 320094309/0800
(dále jen poskytovatel)
a

Příjemce:
Základní škola Krhanice, okres Benešov, se sídlem Krhanice 149,257 42 Krhanice, zastoupená Mgr.
Bc. Věrou Ráblovou, ředitelkou školy
IČ: 75033453
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Týnec nad Sázavou
Číslo účtu: 325922329/0800
(dále jen příjemce)

Uzavírají tuto smlouvu
I.Předmět smlouvy
I)

Předmětem smlouvy je poskytnutí výpomoci formou návratné finanční výpomoci - investiční
(dále jen „Výpomoc") příjemci, a to ve výši 595.979,- Kč (slovy pět set devadesát pět tisíc
devět set sedmdesát devět korun českých).
2) Příjemce se zavazuje použít výpomoc na zajištění pokrytí investičních nákladů na Projekt
„Nákup tabulí s interaktivním systémem do kmenových učeben" (dále jen „Projekt") v rámci
dotace z Programu rozvoje venkova vzniklých při časovém nesouladu mezi čerpáním a
poskytnutím finančních prostředků Projektu od poskytovatele dotace Státního zemědělského
intervenčního fondu (dále jen „SZIF").
3) Výpomoc bude poskytnuta jednorázově, na bankovní účet příjemce, do I O kalendářních dnů
po podpisu smlouvy.
/L Základní ustanovení
I)

Výpomoc podle čl. I odst. I) této smlouvy se poskytuje výhradně za účelem vymezení
v článku I. odst. 2) této smlouvy a prostřednictvím účtu poskytovatele.
2) Výpomoc ve formě návratné finanční výpomoci bude příjemci poukázán poskytovatelem
na základě řádně uzavřené smlouvy.

/IL Povinnosti příjemce
I)

2)

Příjemce je povinen po ukončení Projektu předložit řádně a včas závěrečné vyhodnocení
poskytnutých finančních prostředků SZ!Fu. O tomto předložení závěrečného vyhodnocení
bude písemně informovat poskytovatele, a to předložením potvrzené kopie závěrečného
vyhodnocení, v termínu do I O kalendářních dnů po předložení závěrečného vyhodnocení.
Příjemce je povinen zaslat finanční prostředky ve výši poskytnuté Výpomoci na účet
poskytovatele: obce Krhanice, č. ú. 320094309/0800, v.s. 3113, částka 595.979,- Kč v termínu
do 31.8.2022. O této transakci bude poskytovateli zasláno avízo.

IV. Další ujednání
I)

2)

3)

4)
5)
6)

Pokud bude objektivně zjištěno, že poskytnutá Výpomoc byla použita na jiný účel, nez Je
uvedeno v čl. I. odst. 2 této srn lou vy, je příjemce povinen vrátit Výpomoc v plné výši na účet
poskytovatele, v termínu: do I O kalendářních dnů po objektivním zjištění a oznámení porušení
čl. I odst. 2 této smlouvy.
Pokud příjemce nepředloží řádně a včas doklady pro závěrečné vyhodnocení Projektu SZIFu,
je příjemce povinen vrátit Výpomoc v plné výši na účet poskytovatele, v termínu:
do I O kalendářních dnů po závazném termínu předložení závěrečného vyhodnocení
poskytovateli dotace.
V případě nedodržení termínů dle čl. Ill odst. 2), dále dle čl. IV. odst. I) a čl. IV. odst. 2)
je příjemce povinen neprodleně písemně informovat poskytovatele Výpomoci, a to v termínu
minimálně I O kalendářních dnů před nedodržením výše uvedených termínů.
V případě nedodržení termínů čl. Ill odst. 2), dále dle čl. IV. odst. I) a čl. IV. odst. 2)
a po informování poskytovatele dle čl. IV odst. 3), je možné uzavřít dodatek této smlouvy.
Poskytovatel si vyhrazuje právo případné kontroly použití Výpomoci v účetnictví příjemce.
Právo kontroly v případě neoprávněného použití prostředků jsou neprom lčitelné.

V. Závěrečná ustanovení
I) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel i příjemce obdrží
po jednom vyhotovení.
2) Tato smlouva se stává platnou a právně účinnou dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3) Poskytnutí Výpomoci bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Krhanice č. 4/2021
ze dne 13.9.2021.
4) Právní vztahy plynoucí z této smlouvy se řídí výhradně právními normami českého právního
řádu.
5) Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily a že smlouva plně
vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli.
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