Veřejnoprávní smlouva o návratné finanční výpomoci
č. 3/2020
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: 278360
č. bankovního účtu 124601/0100
zastoupené starostou panem Mgr. Ivanem Adamcem
(dále jen „poskytovatel“)
a
Česká lesnická akademie Trutnov – střední škola a vyšší odborná škola, Lesnická 9, Trutnov,
IČ: 60153296, č. bankovního účtu 218391577/0300
zastoupená ředitelem panem Ing. Milošem Pochobradským
(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 ve výši
1.345.000 Kč (slovy: jedenmiliontřistačtyřicetpěttisíckorun českých) a příjemce tuto
návratnou finanční výpomoc přijímá.
2. Návratná finanční výpomoc bude poskytnuta převodem na účet příjemce
č. 218391577/0300 vedený u Československé obchodní banky a.s. 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. Jedná se o předfinancování akce
„Mobiliář HSM“, která bude realizována na základě kupní smlouvy č. 2018/01 ze dne
19.07.2018, uzavřené mezi příjemcem a Vladislavem Merlíkem, Mezilečí 65, Hořičky 552
05, IČ 16272781. Smluvní cena díla je 1.345.000 bez DPH.
4. Příjemce uzavřel na výše uvedenou akci se Státním zemědělským intervenčním fondem
dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR s registračním číslem žádosti
18/006/08520/452/000159. Návratná finanční výpomoc slouží k časovému překlenutí doby
splatnosti faktur za zhotovení díla a doby poskytnutí dotace.
5. Převod finančních prostředků příjemci bude proveden na základě jeho písemného
požadavku a bude doložen kopií účetního dokladu od prodávajícího. Poskytovatel odešle
požadovanou část návratné finanční výpomoci nejpozději do 10 kalendářních dnů od
doručení žádosti na účet příjemce. Nejzazší termín pro čerpání návratné finanční výpomoci
je 31.12.2020.

6. Příjemce se zavazuje vrátit poskytovateli návratnou finanční výpomoc bezprostředně po
obdržení finančních prostředků od Státního zemědělského intervenčního fondu, nejpozději
však do 30.06.2021. Dnem vrácení je den připsání finančních prostředků na účet
poskytovatele č. 19-124601/0100 vedený u Komerční banky a.s.
7. Příjemce je povinen použít poskytnutou návratnou finanční výpomoc výhradně k výše
uvedenému účelu.

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 23.06.2020 svým usnesením č. ZM_2020-xx/x.

V Trutnově

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

………………………………………
Česká lesnická akademie – střední škola
a vyšší odborná škola
Ing. Miloš Pochobradský
ředitel

