
MĚSTO PACOV 
náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, tel. 565 455 111, fax. 565 455 155 

SMLOUVA C. 2/2016 
o poskytnutí návratné finanční výpomoci 

Poskytovatel: 
IČ: 00248789, Město Pacov, nám.Svobody 320, 395 18 Pacov 
bankovní účet č. 0622171349/0800 

(dále jen „Město") 

v zastoupení: Tomáš Kocour, místostarosta 

a 

Příjemce: 
IČ: 26982170, Via rustica z.s., nám. Svobody 320, 395 01 Pacov 
bankovní účet č. 43-6877380297/0100 

(dále jen „Příjemce") 

v zastoupení: Ing. Lukáš Vlček, předseda 

uzavírají tuto smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci 

v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, dle písm. c) § 85 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), vše v platném znění 

v 

Cl. 1. Předmět smlouvy 
1. Usnesením zastupitelstva města č. 2016/05/11 ze dne 23. 11. 2016 bylo schváleno poskytnutí 

návratné finanční výpomoci Městem ve výši 150.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc korun 
českých) Příjemci. 

2. Návratná finanční výpomoc je poskytnuta za účelem překlenutí přechodného období mezi 
programovými obdobími 2007 - 2013 a 2014 - 2020, a to na realizaci činnosti uvedené 
v žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci podané Příjemcem. 

ČI. 2. Závazek Města 
1. Město se zavazuje zaslat peněžní prostředky dle ČI. 1. této smlouvy na bankovní účet Příjemce 

nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. 

Cl. 3. Závazky Příjemce 
1. Příjemce se zavazuje použít přijaté peněžní prostředky v souladu s touto smlouvou. 
2. Příjemce se zavazuje vrátit poskytnuté peněžní prostředky Městu v plné výši nejpozději do 

31. 10. 2017 na bankovní účet č. 0622171349/0800 pod variabilním symbolem 5622. 
3. Jestliže bude v průběhu realizace akce vůči majetku Příjemce zahájeno insolvenční řízení, dojde 

k přeměně nebo zrušení právnické osoby Příjemce s likvidací, je Příjemce povinen o této 
skutečnosti písemně informovat Město. Není-li možnost podat informaci předem, je Příjemce 
povinen informovat Město dodatečně bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od 
doby, kdy nastala rozhodná skutečnost. 



4. Příjemce šije vědom, že údaje ze žádosti a této smlouvy budou při splnění podmínek uvedených 
v ustanovení § lOd zákona č. 250/2000 Sb. zveřejněny na úřední desce způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. 

v 

Cl. 4. Finanční vypořádání 
1. Příjemce je povinen podat přehled o čerpání a použití poskytnutých peněžních prostředků 

a o jejich vrácení do rozpočtu Města podle ustanovení § 10a odst. 1 písm. e) zákona 
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v termínu do 15. 11. 2017. 

v 

Cl. 5. Důsledky porušení povinností/závazků Příjemce 
1. Neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků dle této smlouvy je považováno za 

porušení rozpočtové kázně dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů v platném znění. 

2. Neoprávněným použitím prostředků podle bodu 1. tohoto článku je jejich použití, kterým byla 
porušena povinnost stanovená zákonem, nebo pokud byly porušeny podmínky, za kterých byly 
příslušné peněžní prostředky poskytnuty; dále se jím rozumí i to, nelze-li prokázat, jak byly tyto 
peněžní prostředky použity. 

3. Zadržením peněžních prostředků podle bodu 1. tohoto článku je porušení povinnosti vrácení 
poskytnutých peněžních prostředků ve stanoveném termínu. 

4. Výše a způsob uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stejně jako další kroky související 
s porušením rozpočtové kázně se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb. 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. 

5. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil, 
povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však 
do výše tohoto odvodu (§ 22 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů). 

v 

Cl. 6. Závěrečná ujednání 
1. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona. 
2. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Město a druhé pro 

Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
3. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva včetně jejích příloh může být zveřejněna na úřední 

desce způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 3 let ode dne zveřejnění. 
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této smlouvy není předmětem obchodního tajemství. 

Smluvní strany berou na vědomí, že kterákoliv část této smlouvy a kterákoliv informace 
navazující na tuto smlouvu může být sdělena žadateli dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany berou na vědomí, že pokud 
výše hodnoty plnění na základě této smlouvy, (příp. včetně dodatků) bez daně z přidané hodnoty 
bude vyšší než 50 000,— Kč podléhá tato smlouva, včetně jejích případných dodatků, uveřejnění 
na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
6. Podléhá-li tato smlouva povinnosti uveřejnění v registru smluv, nabývá účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv. Nepodléhá-li smlouva uveřejnění v registru smluv, nabývá 
účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle 
jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 


