Veřejnoprávní smlouva o návratné finanční výpomoci
č. 1/2019
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, IČ 04377397,
č. bankovního účtu 124601/0100
zastoupené starostou Mgr. Ivanem Adamcem
(dále jen „poskytovatel“)
a
BOJIŠTĚ s.r.o., Na Záduší 165, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov, IČ 06595103,
č. bankovního účtu 115-5617270257/0100
zastoupená jednatelem Romanem Dorňákem
(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
800.000 Kč slovy: Osmsettisíc korun českých a příjemce tuto návratnou finanční výpomoc
přijímá.

2. Návratná finanční výpomoc bude poskytnuta převodem na bankovní účet příjemce číslo
115-5617270257/0100 vedený u Komerční banky a.s., na základě písemné žádosti
příjemce. Dnem poskytnutí návratné finanční výpomoci je den připsání finančních
prostředků na účet příjemce. Návratná finanční výpomoc je v souladu s § 10a odst. 2
zákona č. 250/2000 Sb. poskytována na účel určený žadatelem v žádosti, tj. na úhradu
výdajů spojených se správou areálu Přírodního kulturního střediska Bojiště a na
dofinancování produkcí a kulturních a společenských akcí pro veřejnost v roce 2019.

3. Převod finančních prostředků bude proveden na základě písemného požadavku příjemce
a bude doložen kopií faktury od dodavatele a kopií dokladu o zaplacení, které souvisí
se sjednaným účelem dle bodu č. 2. Poskytovatel odešle požadovanou a řádně doloženou
část návratné finanční výpomoci nejpozději do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti na
účet příjemce. Nejzazší termín pro čerpání návratné finanční výpomoci je 20.12.2019.
Doba, v níž má být dosaženo účelu smlouvy, se tedy stanoví do 20.12.2019
4. Příjemce se zavazuje vrátit poskytovateli poskytnutou návratnou finanční výpomoc
nejpozději do 31.12.2024 na bankovní účet poskytovatele č. 19-124601/0100 vedený
u Komerční banky a.s.
V případě, že dojde k ukončení nájemního vztahu založeného nájemní smlouvou
uzavřenou mezi městem Trutnov a společností Bojiště s.r.o. dne 05.03.2018 a schválenou
usnesením Rady města Trutnova 2018-128/4 ze dne 19.02.2018 včetně dodatku č. 1 ze
dne 06.09.2018 před datem 31.12.2024, zavazuje se příjemce splatit jednorázově celý
zůstatek návratné finanční výpomoci k datu ukončení nájemní smlouvy.
5. Příjemce je povinen použít poskytnutou návratnou finanční výpomoc výhradně k výše
uvedenému účelu. Použití návratné finanční výpomoci v rozporu se sjednaným účelem dle
bodu č. 2 této smlouvy, její neoprávněné zadržení, jakož i porušení jiných povinností

stanovených touto smlouvou je porušením rozpočtové kázně a poskytovatel bude
postupovat v souladu s § 22 zákona 250/2000 Sb.
6. Příjemce je povinen předat městu Trutnov (prostřednictvím Odboru finančního) přehled
o čerpání a použití poskytnuté návratné finanční výpomoci spolu s kopiemi účetních
dokladů nejpozději do 30.06.2020. Příjemce je povinen předat městu Trutnov
(prostřednictvím Odboru finančního) přehled o vrácení poskytnuté návratné finanční
výpomoci do rozpočtu poskytovatele spolu s kopiemi účetních dokladů nejpozději do
31.01.2025. Město Trutnov je oprávněno ke kontrole použití návratné finanční výpomoci,
a to i před předáním jejího vyúčtování poskytovateli.
7. Příjemce je povinen předat poskytovateli (prostřednictvím Odboru finančního) výkazy
účetní závěrky za roky 2019 až 2024 vždy do 30.06. následujícího roku, za který je účetní
závěrka zpracována. Na žádost poskytovatele mu příjemce do 30 dnů předloží další
dokumenty, které tvořily podklady pro zpracování příslušné účetní závěrky. Poskytovatel
a příjemce se zavazují každý rok do 90 dnů od předložení výkazů, uskutečnit společné
jednání za účelem posouzení, zda se ekonomické výsledky výrazně neodlišují od hodnot
předpokládaných v době uzavření této smlouvy. Pokud hospodářské výsledky za jednotlivé
roky budou způsobilé ohrozit splnění závazku příjemce vrátit poskytnutou návratnou
finanční výpomoc ve sjednaném termínu, zavazuje se příjemce učinit po dohodě
s poskytovatelem vhodná opatření k nápravě. Naopak pokud hospodářské výsledky
v jednotlivých letech budou příznivé v kladných číslech, zavazuje se příjemce splatit dluh ve
splátkách, jejichž výše bude odrážet ekonomické možnosti příjemce. Smluvní strany o výši
splátek a termínu splatnosti uzavřou písemnou dohodu.
8. Vzhledem k tomu, že návratná finanční výpomoc je poskytována bezúročně, je částka
518.067 Kč představující 12,27 % roční úrok za období od 20.09.2019 do 31.12.2024
považována za podporu de minimis dle Nařízení komise (EU) č. 1407/2013 ze dne
18.12.2013 o použití článku 107 a 108 na podporu de minimis, zveřejněného v Ústředním
věstníku Evropské unie L 352 dne 24.12.2013.
9.

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.

10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou stranu.
11. Poskytnutí návratné finanční výpomoci a uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo
města Trutnova na svém zasedání dne xx.xx.xxxx usnesením č. ZM_xxxx-xxx/x.
V Trutnově

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

………………………………………
Bojiště s.r.o.
Roman Dorňák
jednatel

