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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
schvaluje

poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města ve výši 100 000 Kč
Místní akční skupině Brána Vysočiny, z.s. (IČO: 22605568, se sídlem nám. Míru 111, 666
01 Tišnov) na dokrytí nezbytně nutných nákladů souvisejících s financováním projektu
„Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brána Vysočiny, z.s. “.

Zpracováno dne 16.06.2016
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Anotace
Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s. žádá město Tišnov o poskytnutí návratné finanční
výpomoci z rozpočtu města ve výši 100 000 Kč.
Na potřebnou celkovou částku 300 000 Kč se skládá 11 členských obcí MAS Brána Vysočiny
dle velikosti obce a dle svých možností.
Účelem návratné finanční výpomoci je dokrytí nezbytně nutných nákladů souvisejících
s financováním projektu „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brána
Vysočiny, z.s. “, č.projektu CLLD_15_01_259 a doba, v níž má být stanoveného účelu
dosaženo je do 31.12.2023.
Uvedenou částku se příjemce zavazuje finančně vypořádat k 31.12.2023 a vrátit na účet
města Tišnova nejpozději do 31.3.2024 v jedné splátce.

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města
čl. I
Smluvní strany
Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.
Nám. Míru 111
666 01 Tišnov
IČ: 22605568
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú: 3224225309/0800
zastoupené Bc. Jiřím Dospíšilem, předsedou spolku
(dále jen příjemce)
a
Město Tišnov
náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov
666 19 Tišnov
IČ: 00282707
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 1425641/0100
zastoupené Ing. Václavem Šikulou, místostarostou
(dále jen poskytovatel)
čl. II
Předmět smlouvy a účel smlouvy
a) Poskytnutí návratné
stotisíckorunčeských).

finanční

výpomoci

ve

výši

100.000,-

Kč

(slovy

b) Účelem návratné finanční výpomoci je dokrytí nezbytně nutných nákladů souvisejících
s financováním projektu „ Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brána
Vysočiny, z.s. “, č.projektu CLLD_15_01_259.
c) Uvedený finanční obnos bude poskytovatelem převeden
č. 3224225309/0800 do 5 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy.

na

bankovní

účet

d) Příjemce návratnou finanční výpomoc přijímá a zavazuje se ji použít k dohodnutému
účelu dle čl. II., písm. b) Smlouvy a za podmínek stanovených touto Smlouvou a platnými
právními předpisy v souladu s dobou, v níž má být stanoveného účelu dosaženo (do
31.12.2023). Smluvní strany se dohodly, že příjemce předloží nejpozději do 31.3.2019
písemnou zprávu o stavu čerpání a využití návratné finanční výpomoci Radě města
Tišnova. Smluvní strany se dále dohodly, že příjemce je povinen při využívání návratné
finanční výpomoci prokazatelně uvádět, že byla poskytnuta městem Tišnovem.
čl. III
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Další ujednání
a) Návratná finanční výpomoc je poskytnutá v souladu s ustanovením § 9, zák. č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
b) Poskytnutá návratná finanční výpomoc je bezúročná.
c) Uvedenou částku se příjemce zavazuje vrátit na účet poskytovatele č. 1425641/0100, v.s.:
22605568 nejpozději do 31.3.2024 v jedné splátce.
d) Nedodržení účelu použité návratné finanční výpomoci příjemcem se považuje za porušení
rozpočtové kázně podle § 22, zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
e) V případě, že příjemce v termínu stanoveném v čl. III., písm. c) Smlouvy nevrátí
poskytnutou finanční výpomoc na účet poskytovatele, případně se dopustí nedodržení
účelu dle čl. II., písm b) Smlouvy, je povinen neprodleně vrátit poskytovateli poskytnuté
finanční prostředky včetně penále ve výši 1 promile zadržovaných prostředků za každý
den prodlení ode dne následujícího po stanoveném termínu, případně od rozhodnutí
poskytovatele o nedodržení účelu a uložení odvodu neoprávněně použitých prostředků
do svého rozpočtu do dne jejich vrácení poskytovateli.
f) Příjemce dotace je povinen průběžně informovat poskytovatele o všech změnách, které by
mohly při vymáhání zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků dotace/návratné
finanční výpomoci zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky. Zejména
je příjemce povinen oznámit poskytovateli do 10 dnů ode dne, kdy došlo k události,
skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik, transformaci,
sloučení či splynutí s jiným subjektem, přeměnu nebo zrušení právnické osoby s likvidací,
zahájení insolvenčního řízení, změnu statutárního orgánu příjemce apod.

čl. IV
Závěrečná ustanovení
a) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
b) Smlouvu lze měnit jen písemnými číslovanými dodatky za souhlasu obou stran.
c) Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za nápadně
nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran.
d) Poskytovatel zveřejní veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci a
její dodatky na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode
dne uzavření smlouvy nebo jejího dodatku dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb.
e) Text a podmínky Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města
schválilo Zastupitelstvo města Tišnova na svém zasedání dne ___________ usnesením
č. __/__/2016
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f) Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci se vyhotovuje ve dvou stejnopisech,
každý s platností originálu, z nichž jeden stejnopis obdrží příjemce a jeden poskytovatel.

V Tišnově dne

V Tišnově dne

....................................................
Ing. Václav Šikula
za poskytovatele

....................................................
Bc. Jiří Dospíšil
za příjemce
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