
Veřejnoprávní smlouva 

o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města č. 2018D0010 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, v platném znění 

mezi 

Město Týn nad Vltavou 
náměstí Míru 2 
375 01 Týn nad Vltavou 
zastoupené starostou Mgr. Milanem Šnorkem 
IČO 00245585 
bankovní účet pro poskytnutí NFV č. 218633601/0300 u ČSOB, a.s. 
bankovní účet pro vrácení NFV číslo 218650284/0300 u ČSOB, a.s.  
(dále jen poskytovatel) 

a 

Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká 
Komenského 748 
375 01 Týn nad Vltavou 
zastoupená ředitelkou Mgr. Zdeňkou Hájkovou 
IČO 60077034 
účet číslo 9101402544/0600 u MONETA bank 
(dále jen příjemce) 

Čl. I. 

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci (dále jen NFV) 
v souladu s  § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, na základě materiálu schváleného Zastupitelstvem města Týn nad 
Vltavou na jeho zasedání dne 1. února 2018 usnesením č. 10/2018. 
 

Čl. II. 

Příjemce se zavazuje, že poskytnuté finanční prostředky z NFV budou výlučně použity na 
předfinancování projektu výzvy č. 46 INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (IROP), s nímž 
uspěl v žádostech o dotaci. Projekt zahrnuje tyto akce: vybudování jazykové učebny, 
vybudování venkovní učebny přírodních věd, rekonstrukce stávajícího výtahu a vybudování 
bezbariérového WC.  

Čl. III. 

Celkové náklady projektu činí:  4.660.383,79 Kč, z toho investiční výdaje činí: 4.379.575,09 Kč 
a neinvestiční výdaje činí:  280.808,70 Kč. Spoluúčast příjemce ve výši 10% činí:  466.038,38 Kč 
a bude hrazena z rezervního fondu školy. 



Čl. IV. 

Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci návratnou finanční výpomoc z rozpočtu města 
na předfinancování tohoto projektu v maximální výši 4.194.345,- Kč, z toho částku 252.728,- 
Kč na neinvestiční výdaje projektu a částku 3.941.617,- Kč na investiční výdaje. 
 

Čl. V. 

Finanční prostředky budou poskytovatelem uvolňovány průběžně po dobu realizace projektu 
na základě žádostí příjemce adresovaných na finanční odbor MěÚ Týn nad Vltavou, které musí 
být v souladu s §10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., s uvedením čísla účtu, na který mají být 
převedeny, a to na základě dodavatelských faktur či interních dokladů (výplata mzdových 
prostředků) týkajících se projektu s rozdělením na investiční a neinvestiční část. 

Vynaložené finanční prostředky na „projekt“ musí vyhovovat zásadám účelnosti, efektivnosti 
a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Čl. VI. 
 

Příjemce se zavazuje splatit poskytnutou NFV jednorázově do 14 dnů po obdržení dotace 

z IROPu na „projekt“. Splátka se považuje za zaplacenou dnem připsání na účet poskytovatele 

č. 218650284/0300, vedený u ČSOB a. s.  
 

      Čl. VII. 
 

Tato smlouva byla uzavřena na základě svobodné vůle, nebyla uzavřena v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek. 

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží 

poskytovatel a jedno vyhotovení příjemce. 

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 

 

V Týně nad Vltavou dne     V Týně nad Vltavou dne 

 

 

 Mgr. Milan Šnorek     Mgr. Zdeňka Hájková 
starosta města Týn nad Vltavou   ředitelka ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká 


