
Město Pacov - č.j.: ....................................................... _., ev. č. smlouvy: 

SMLOUVA 
o poskytnutí návratné finanční výpomoci 

Poskytovatel: 
IČ: 00248789, Město Pacov, nám. Svobody 320, 395 18 Pacov 
bankovní účet 

(dále jen ,,Město") 

v Zastoupení: Ing. Lukáš Vlček, starosta města

a 

vı Prıjemce: 

IČ: 09036598, MUDr. Kateřina Rubáčková , s.r.O , Pošenská 1217, Pacov 
bankovnı ucet c 2 
(dále jen „Příjemc 

uzavírají tuto Smlouvu O poskytnutí návratné finanční výpomoci 

vsouladu 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 

ČI. 1. Předmět Smlouvy 

1. Usnesením zastupitelstva města č. 2020/02/06 ze dne 18. 5. 2020 bylo schváleno poskytnutí návratné 
finanční výpomoci Městem ve výši 500.000 Kč (slovy: pětsettisíc korun českých) Příjemci. 

2. Návratná finančnívýpomocje poskytnuta za účelem zřízení ordinace praktického lékaře v Pacově. 

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

do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy.
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vı 
ČI. 3. Závazky Prıjemce 

Příjemce se zavazuje použít přijaté peněžní prostředky V souladu S touto smlouvou. 

Příjemce se zavazuje vrátit poskytnuté peněžní prostředky Městu do pěti let ode dne podpisu této 
smlouvy. Vracení peněžité plnění bude probíhat V nepravidelných měsíčních splátkách. První splátka 
bude uhrazena do konce kalendářního měsíce, který následuje po podpisu této smlouvy. Příjemce je 
povinen rozložit splátky tak, aby součet splátek za každých 12 po sobě jdoucích měsíců činil nejméně 
100.000 Kč. 

Finanční prostředky bude Příjemce vracet na bankovní účet čod variabilním 
symbolem 5622. 
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. 

Příjemce si je vědom, že údaje ze žádosti a této smlouvy budou při splnění podmínek uvedených 
v ustanovení § 10d zákona č. 250/2000 Sb. zveřejněny na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. 

vı ČI.4. Fìnančnívyporadání 

Příjemce je povinen podat přehled o čerpání a použití poskytnutých peněžních prostředků a ojejich 
vrácení do rozpočtu Města podle ustanovení § 10a odst. 1 písm. e) Zákona č. 250/2000 Sb. o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nejpozději ve lhůtě do pěti let od podpisu této smlouvy. 

ČI. 5. Důsledky porušení povinností/závazků Příjemce 
vv Neoprávněné použití nebo zadržení penezních 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. 

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. 

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

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. 

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). 

ČI. 6. Závěrečná ujednání 

Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Zákona. 

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, Z nichžjedno je určeno pro Město a druhé pro Příjemce. 
Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
Smluvní strany souhlasí stím, že smlouva včetně jejích příloh může být zveřejněna na úřední desce 
způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 3 let ode dne zveřejnění.
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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 dodatkü) 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. 

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými Zástupci obou smluvních stran. 
ıv I Podléhá-li tato Smlouva povinnosti uveřejnění vregistru smluv, nabývá ucinnosti dnem uveřejněnı 

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

V Pacově dne. V Pacově dne.. 

lng Lukáš Vlče MUDr. Kateřina 
Starosta Města Příjemce
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