Veřejnoprávní smlouva o návratné finanční výpomoci
č. 2/2018
uzavřená dle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb, správní řád, ve znění pozdějších předpisů a
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů

Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, Trutnov, IČO 04377397,
č. bankovního účtu 124601/0100
zastoupené starostou Mgr. Ivanem Adamcem
(dále jen „poskytovatel“)
a
Lesy a parky Trutnov s.r.o.
Úpická 469, Trutnov, IČO 25968700,
č. bankovního účtu 7905630287/0100
zastoupená jednatelem Ing. Jaroslavem Semerákem
(dále jen „příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tuto smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci:

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci návratnou finanční výpomoc až do výše
6.000.000,00 Kč (slovy:šestmilionůkorun českých) a příjemce tuto návratnou finanční
výpomoc přijímá.

2. Návratná finanční výpomoc bude poskytnuta převodem na účet příjemce č.
7905630287/0100 vedený u Komerční banky a.s., na základě žádosti příjemce. Dnem
poskytnutí návratné finanční výpomoci je den připsání finančních prostředků na účet
příjemce.

3. Návratná finanční výpomoc je v souladu s

§ 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb.
poskytována na účel určený žadatelem v žádosti, tj. na předfinancování akcí, na které má
příjemce smluvně zajištěné dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu a
z Ministerstva životního prostředí ČR. Jedná se o níže uvedené akce:

„Revitalizace zeleně v Trutnově“ realizované na základě smlouvy o dílo ze dne
06.12.2017 uzavřené se zhotovitelem OK ZAHRADY s.r.o., Jos. Jungmanna 1735, Nový
Bydžov, IČO 28768655 s termínem dokončení do 30.10.2021. Sjednaná cena vč. DPH
1.883.131,30 Kč.
„Pěšiny Lesopark“ realizované na základě smlouvy o dílo ze dne 29.01.2018 uzavřené se
zhotovitelem Vladislavem Mertlíkem, Mezilečí 65, Hořičky, IČO 16272781 s termínem
dokončení do 31.05.2019. Sjednaná cena vč. DPH 2.415.557,60 Kč.
„Pěšiny Gablenz“ realizované na základě smlouvy o dílo ze dne 30.01.2018 uzavřené se
zhotovitelem Pavlem Tatíčkem, Slatina nad Úpou, IČO 45574928 s termínem dokončení
do 31.05.2019. Sjednaná cena vč. DPH 2.374.795,60 Kč.
„Pěšiny Houska a informační tabule příměstské lesy“ realizované na základě smlouvy
o dílo ze dne 29.01.2018 uzavřené se zhotovitelem Vladislavem Mertlíkem, Mezilečí 65,
Hořičky, IČO 16272781 s termínem dokončení do 31.05.2019. Sjednaná cena vč. DPH
2. 407.898,80 Kč.

„Koupě malotraktoru a cepového žacího stroje“ realizované na základě kupní smlouvy
ze dne 30.01.2018 uzavřené s prodávajícím AGRICO, s.r.o., Čapkova 802, Týniště nad
Orlicí, IČO 49286838 s termínem dodání do 31.10.2018. Cena vč. DPH 1.467.730,00 Kč.
4. Převod finančních prostředků bude proveden na základě požadavku příjemce a bude
doložen kopií faktury od dodavatele. Poskytovatel odešle požadovanou část návratné
finanční výpomoci nejpozději do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti na účet příjemce
č. 7905630287/0100 vedený u Komerční banky a.s. Nejzazší termín pro čerpání návratné
finanční výpomoci je 31.12.2019.
5. Příjemce se zavazuje vrátit poskytovateli poskytnutou návratnou finanční výpomoc
jednorázově nejpozději do 30.06.2020 na účet poskytovatele č. 19-124601/0100 vedený u
Komerční banky a.s.
6. Příjemce je povinen použít poskytnutou návratnou finanční výpomoc výhradně k výše
uvedenému účelu.
7. Příjemce je povinen předat městu Trutnov vyúčtování poskytnuté návratné finanční
výpomoci spolu s kopiemi účetních dokladů nejpozději do 30.06.2020.
8. Město Trutnov je oprávněno ke kontrole použití návratné finanční výpomoci, a to i před
předáním jejího vyúčtování poskytovateli.
9. Použití návratné finanční výpomoci v rozporu se sjednaným účelem dle bodu č. 3 této
smlouvy, její neoprávněné zadržení jakož i porušení jiných povinností stanovených touto
smlouvou je porušením rozpočtové kázně.
10. V případě přeměny příjemce nebo jeho zrušení s likvidací je příjemce povinen bez
zbytečného odkladu oznámit tuto skutečnosti poskytovateli. Práva a povinnosti vyplývající
z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce příjemce.
11. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou stranu.
12. Poskytnutí návratné finanční výpomoci a uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo
města Trutnova na svém zasedání dne xx.xx.2018 svým usnesením č. ZM_2018-xx/x.

V Trutnově xx.xx.2018

…………………………………………….
Město Trutnov
Mgr. Ivan Adamec

………………………………………
Lesy a parky Trutnov s.r.o
Ing. Jaroslav Semerák

starosta

jednatel

