
Verejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné financní výpomoci

kterou podle ustanoveni § 34 odst. 1 zákona c. 250/2000 Sb., o rozpoctových pravidlech územních
rozpoctu, v platném a úcinném znení (dále jen ,,zákon o rozpoctových pravidlech"), uzavreli:

Obec Ropice

identifikacní císlo:
sídlem:
zastoupená:
bankovní spojení:
císlo úctu:

70305587
Ropice 110, PSC 739 56

Mgr. Uršulou Waniovou, starostkou obce
Komercní banka, a.s.
27-2666740207/0100

jako poskytovatel návratné financní výpomoci na strane jedné (dále jen ,,poskytovatel") a

Základni škola a Materská škola Ropice, príspevková organizace
(zapsaná v obchodním rejstríku vedeném Krajským soudem v Ostrave v oddíle Pr, vložka c. 261)

identifikacní císlo:
sídlem:
zastoupená:
bankovní spojení:
císlo úctu:

75026473
Ropice 146, PSC 739 61

Mgr. Irenou Byrtusovou, reditelkou
Komercní banka, a. s.
43-6226910207/0100

jako príjemce návratné financní výpomoci na strane druhé (dále jen ,,príjemce").

Smluvní strany se dohodly takto:

Predmet a úcel smlouvy

l) Poskytovatel je podle vlastního prohlášeni zrizovatelem príjemce, jakožto své príspevkové
organizace, podle príslušných ustanovení zákona o rozpoctových pravidlech.

2) Predmetem této ,,Verejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné financní výpomoci" (dále jen
,,tato smlouva") je poskytnuti dále specifikované bezúrocné návratné financní výpomoci (dále jen
,,financní výpomoc") ve smyslu ustanovení § 10a odst. 1 písm. C) a § 34 odst. 1 zákona o rozpoctových
pravidlech.

3) Poskytovatel se zavazuje poskytnout príjemci financní výpomoc podle této smlouvy ze svého
rozpoctu a príjemce tuto financní výpomoc od poskytovatele prijímá s tlm, že se ji zavazuje použit
výhradne k dále sjednanému úcelu a následne se zavazuje celou takto prijatou financní výpomoc vrátit
poskytovateli za podmínek sjednaných v této smlouve.
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4) Úcelem poskytnuti financní výpomoci príjemci podle této smlouvy je predfinancování akce
s názvem ,,Multifunkcní ucebna ICT' (dále jen ,,akce"), kterou bude príjemce realizovat ve svém sIdle
(tj. v budove c.p. 146 v Ropici) nejpozdeji do 31.12.2020 a financovat ji bude z dotace z integrovaného
regioná|niho operacního programu (IROP), kterou obdrží až po dokoncení celé akce.

5) Dotace na akci podle predchozího odstavce bude príjemci poskytnuta do 30.06.2021 na základe
rozhodnuti Ministerstva pro místní rozvoj CR (dále jen ,,MMR"), identifikacní císlo dotace

117D030002080, z dotacního programu výzvy c. 7 MAS Pobeskydí - IROP - vzdelávací infrastruktura,
C. 368/06_16_075/CLLD_15_01 _228.

výše nnancní výpomoci a platební podmínky

l) Poskytovatel se zavazuje poskytnout príjemci jako financní výpomoc cástku ve výši
1,883.009,96 Kc (slovy: jeden-miIion-osm-set-osmdesát-tri-tisÍc-devet-korun-ceských-a-
devadesát-šest-haléru).

2) Celou cástku sjednané financní výpomoci podle predchozího odstavce prevede poskytovatel
na shora uvedený bankovní úcet príjemce ve lhute do 15 dnu od uzavreni této smlouvy.

3) Príjemce se zavazuje celou takto prijatou financní výpomoc vrátit zpet na shora uvedený
bankovní úcet poskytovatele nejpozdeji do 15 dnu ode dne, kdy príjemce obdrží od MMR dotaci
na financování akce podle clánku l. odst. 4 a 5 této smlouvy.

4) Pokud by však príjemce z jakéhokoliv duvodu nejpozdeji do 31.12.2020 nedokoncil realizaci
akce, zavazuje se celou prijatou financní výpomoc vrátit zpet na shora uvedený bankovní úcet
poskytovatele, a to nejpozdeji do 15.01.2021.

5) Pokud príjemce z jakéhokoliv duvodu neobdrží v plné výši prislIbenou dotaci od MMR
na financováni akce podle clánku l. odst. 4 a 5 této smlouvy, je povinen o této skutecnosti neprodlene
- nejpozdeji však do 15 dnu ode dne, kdy príjemce obdrží od MMR rozhodnutí o krácení dotace -
písemne informovat poskytovatele a dohodnout s ním (jakožto svým zrizovatelem) podmínky
dofinancováni této akce.

Další práva a povinnosti smluvních stran

l) Príjemce se zavazuje bez zbytecného odkladu písemne informovat poskytovatele o všech
podstatných skutecnostech týkajÍcÍch se prubehu realizace predmetné akce.

2) Príjemce je povinen nejpozdeji do 31.12.2021 dorucit poskytovateli písemné vyporádání
poskytnuté financní výpomoci podle této smlouvy, vcetne prehledu o cerpání a použití poskytnutých
penežních prostredku a o jejich vráceni do rozpoctu poskytovatele.

3) Príjemce bere na vedomí, že jakékoliv neoprávnené použití (tj. k jinému, než sjednanému úcelu)
nebo zadržení financní výpomoci podle této smlouvy se bude považovat za porušení rozpoctové kázne
ve smyslu ustanovení § 22 zákona o rozpoctových pravidlech.
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4) V prípade porušení rozpoctové kázne je príjemce povinen odvést celou výši neoprávnene
použitých nebo zadržených financních prostredku z poskytnuté financní výpomoci zpet na shora
uvedený bankovní úcet poskytovatele, a to vcetne penále ve výši 0,1 % z neoprávnene použitých nebo
zadržených prostredku za každý den neoprávneného používánÍ financní výpomoci.

lV.
Spolecná a záverecná ustanovení

l) Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovne neupravená se rídI príslušnými
ustanoveními následujicIch zákona o rozpoctových pravidlech.

2) Tuto smlouvu je možné menit a doplnovat pouze prostrednictvím písemných vzestupne
císlovaných dodatku k této smlouve, podepsaných oprávnenými zástupci obou smluvních stran.

3) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po podpisu každá smluvní strana obdrží
jedno vyhotovení.

4) Poskytnuti financní výpomoci podle této smlouvy schválilo Zastupitelstvo obce Ropice na svém
9. zasedání konaném dne 01.06.2020 svým usnesením c. 9/5/2020.

5) Uzavreni této smlouvy schválila Rada obce Ropice na své 25. schuzi konané dne 05.08.2020
svým usnesením c. 25/12.

6) Obe smluvní strany prohlašujI, že jsou plne svéprávné, že si tuto smlouvu pred podpisem
precetly, porozumely jejímu obsahu, s jejím obsahem souhlasI, a že je tato smlouva projevem jejich
pravé, vážné a svobodné vule, což potvrzuji níže pripojenými podpisy svých oprávnených zástupcu.

V Ropici dneFu....2020

Poskytovatel:

Mgr. Uršula Waniová
starostka Obce Ropice

V Ropici dne M.,'¢,-.,2020

Príjemce:

Mgr. Ire a Byrtusova, reditelka
Základní škola a Materská škola Ropice,

príspevková organizace

ZáklaGni školí ii ŠXUic :': ...;.:'.
príspevková orgar*'-ace

739 56 Ropice 'µp
ICO: 750 26 473
I'm- 5513 735 002
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