
 

MĚSTO VODŇANY 

 
 

nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany 

 

Smlouva o poskytnutí návratné  

finanční výpomoci 
 

NFV 1/2016  
 

Název organizace: Město Vodňany 

Sídlo: Nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany   

Zastoupeno: Václavem Heřmanem, starostou 

IČ: 00251984 

DIČ: CZ00251984 

(dále jen poskytovatel) 

 

 

Název organizace: Základní škola a Gymnázium Vodňany 

Sídlo: Alešova 50, 389 01 Vodňany   

Zastoupeno: Mgr. Jarmilou Rybáčkovou, ředitelkou 

IČ: 632 899 38 

(dále jen příjemce) 

 

uzavřely podle § 34 zákona č. 250/2000 Sb., zákona o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Čl. I 

Předmět smlouvy 

 

1. Usnesením zastupitelstva města Vodňany č. 6 ze dne 12. prosince 2016 bylo schváleno v rámci 

rozpočtového opatření č. 75 roku 2016 poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 171 586 Kč 

výše uvedené příspěvkové organizaci. 

 

2. Předmětem této smlouvy je poskytnutí návratné finanční výpomoci za účelem předfinancování 

projektu Podpora kvalitního vzdělávání pro všechny žáky v roce 2016 v rámci výzvy č. 02/16/022 

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně 

rozvinutý region v prioritní ose 3 operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.  
 

3. Příjemce je povinen použít výpomoc jen k účelu stanovenému ve schválené projektové žádosti a může 

být použita pouze za podmínek uvedených v příslušné dokumentaci pro realizaci projektů hrazených 

z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále je OP VVV) 

 

4. Z poskytnuté finanční výpomoci lze hradit pouze způsobilé výdaje spojené s realizací projektu, které 

jsou specifikovány v projektové žádosti a v rozpočtu projektu.  

 

5. Prostředky z výpomoci nesmí příjemce poskytnout jiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud 

nejde o úhrady spojené s realizací projektu, na který byly poskytnuty.  

 

 

 



Čl. II 

Výše poskytnuté návratné finanční výpomoci 

 

Výpomoc bude poskytnuta v celkové výši 171 586 Kč, a to bezhotovostním převodem z účtu 

poskytovatele č. 27-2683510227/0100 na účet příjemce č. 221209668/0600 nejpozději do pěti dnů od 

schválení v Zastupitelstvu města Vodňany.  

 

 

Čl. III 

Závazky příjemce 

 

1. Příjemce se zavazuje umožnit poskytovateli pravidelnou kontrolu, zda je návratná finanční výpomoc 

využívána k účelu, na který byla poskytnuta, viz. Čl. I.   

 

2. Příjemce se zavazuje k vrácení návratné finanční výpomoci ve výši 171 586 Kč na účet 

poskytovatele č. 78-0957960227/0100, a to nejpozději do 14 dnů od data, kdy mu budou dotační 

prostředky připsány na jeho účet. 

 

3. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy na straně příjemce ke změně podmínek, za kterých byla 

výpomoc poskytnuta, je příjemce povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit poskytovateli. 

 

Čl. IV 

Odstoupení od smlouvy 

 

Poskytovatel je oprávněn kdykoliv odstoupit od smlouvy, jestliže: 

 Příjemce závažným způsobem porušil závazky vyplývající z této smlouvy. 

 Finanční prostředky byly použity v rozporu s účelem, který vymezuje smlouva. 

 Údaje o skutečnostech vázaných na uzavření této smlouvy, které poskytl příjemce poskytovateli 

v době před uzavřením této smlouvy, byly nepravdivé. 

 

Čl. V 

Závěrečná ustanovení 

 

Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemnou formou dodatků k této smlouvě. 

 

Smlouva se vystavuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno z nich.  

 

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.   

 

 

Ve Vodňanech, dne 19.12.2016           Ve Vodňanech, dne 19.12.2016 

 

 

 

     -----------------------------------------                                   ----------------------------------- 

Mgr. Jarmila Rybáčková              Václav Heřman 

                   ředitelka školy           starosta 
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