
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 2018/1005 

  
uzavřená ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dle § 10a zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle § 159 – 170 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů.   

 
mezi  

 
poskytovatelem: 
Městys Vranov nad Dyjí 
Náměstí 21 
IČ: 00293806 
číslo bankovního účtu:  1921741/0100, KB Znojmo 
zastoupeným starostou Ing.Lubomírem Vedrou 

 
a 

 
příjemcem: 
Základní škola, Vranov nad Dyjí, okres Znojmo, příspěvková organizace 
Vranov nad Dyjí, Komenského stezka 157 
IČ: 71013032 
číslo bankovního účtu:  181826564/0300       
zastoupeným ředitelkou Mgr.Zdeňkou Černoškovou 

 
I. 

Výše návratné finanční výpomoci, uvolnění návratné finanční výpomoci  
 

Poskytovatel poskytne příjemci na základě jeho písemné žádosti ze dne 10.5.2018  návratnou finanční výpomoc  
bezúročnou ve výši  120.000,- Kč. Tato částka bude připsána příjemci na účet  uvedený v záhlaví  té to smlouvy do 
15 dnů od podpisu této smlouvy.  

II. 
Účel návratné finanční výpomoci 

Účelem poskytnutí výše uvedené návratné finanční výpomoci je pomoc příjemci  na krytí nákladů  na 
předfinancování 20% finančních prostředků projektu Erasmus+. 

 
III. 

Základní povinnosti příjemce 
1. Při použití peněžních prostředků pocházejících z návratné finanční výpomoci je příjemce povinen jednat 

hospodárně a dle ujednání této smlouvy. Příjemce je povinen použít poskytnuté peněžní prostředky 
výhradně k účelu stanovenému v čl. II této smlouvy.   

2. O užití poskytnutých peněžních prostředků vede příjemce samostatnou průkaznou účetní evidenci.  
3. Lhůta pro navrácení poskytnutých peněžních prostředků je stanovena do 30.6.2019 a to jednou splátkou 

v celé výši poskytnuté výpomoci.  
Peněžní prostředky budou vráceny na účet poskytovatele č. 1921741/0100.  

4. Písemné finanční vypořádání návratné finanční výpomoci bude poskytovateli předloženo do 30.6.2019.  Při 
vyúčtování předloží příjemce jako přílohu:  kopie účetních dokladů, označené číslem smlouvy. Zálohová 
platba se nepovažuje za podklad k závěrečnému vyúčtování příspěvku jako uznatelný výdaj.  

5. Nevyčerpané peněžní prostředky pocházející z návratné finanční výpomoci je příjemce povinen vrátit 
nejpozději do termínu předložení závěrečného vyúčtování způsobem stanoveným v odst. 3. 

 
IV. 

Kontrolní ustanovení 
1. V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změnách některých 

zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je poskytovatel oprávněn kontrolovat 
dodržování podmínek, za kterých byla návratná finanční výpomoc poskytnuta. Tuto kontrolu vykonávají 
pověření zaměstnanci Městyse Vranov nad Dyjí. 



2. Příjemce je povinen v rámci výkonu kontrolní činnosti ve lhůtách stanovených poskytovatelem předložit 
k nahlédnutí průkazné účetní záznamy týkající se hospodaření s poskytnutými peněžními prostředky.   

 
V.  

Důsledky porušení závazků příjemce 
1. Jestliže příjemce nesplní některou ze svých povinností stanovených v čl. III a v čl. IV. odst. 2 považuje se toto 

jednání za porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Poskytovatel je v takovém případě oprávněn požadovat za porušení rozpočtové kázně úhradu penále ve 
výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, nejvýše však do výše této 
částky. To nevylučuje právo poskytovatele odstoupit od smlouvy podle odst. 3.   

3. Důvodem pro odstoupení poskytovatele od smlouvy je zejména, pokud příjemce: 

• předložil poskytovateli nepravdivé či padělané podklady pro posouzení jeho žádosti, 

• nedodrží termíny stanovené v této smlouvě, 

• opakovaně, přes písemné upozornění poskytovatele, neplní nebo poruší povinnosti nepeněžité povahy 
vyplývající z této smlouvy. 

       Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší. Pokud z důvodu porušení této smlouvy ze strany 
příjemce poskytovatel od smlouvy odstoupí, považují se veškeré finanční prostředky do této doby 
poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 
odst. 4, 5 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, odvod za porušení rozpočtové kázně do 
rozpočtu poskytovatele. 

4. Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou bezhotovostního převodu na účet 
poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy. 
 

VI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s ustanoveními této smlouvy a bude se jimi při hospodaření 
s poskytnutými peněžními prostředky řídit. 

2. Příjemce je povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat poskytovatele o jakékoliv změně 
v údajích uvedených ve smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které mají nebo by mohly mít 
vliv na plnění jeho povinností podle této smlouvy. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran a je vyhotovena ve třech stejnopisech, 
z nichž jeden obdrží příjemce a dva  poskytovatel.  

4. V případě, že se některá ustanovení této smlouvy stanou neplatnými nebo neúčinnými, zůstává platnost a 
účinnost ostatních ustanovení této smlouvy zachována. Smluvní strany se zavazují nahradit takto neplatná 
nebo neúčinná ustanoveními jejich povaze nejbližšími s přihlédnutím kvůli smluvních stran dle předmětu 
této smlouvy. 

5. Měnit obsah této smlouvy lze jen písemnou dohodou smluvních stran. 
6. Spory vzniklé z této smlouvy rozhoduje podle správního řádu krajský úřad v přenesené působnosti. 

 
 

O poskytnutí příspěvku rozhodlo v souladu se zákonem o obcích Zastupitelstvo Městyse Vranov nad Dyjí   
usnesením č.  17/18/18/Z   ze dne  06.06. 2018. 

 
 

Ve Vranově nad Dyjí dne   13. 06. 2018 
 

 
 

    Za poskytovatele:                                                                               Za příjemce: 
 
 
 

…………………………………………………………………         …………………………………………………………………… 
                  Ing.Lubomír Vedra                                                                                    Mgr. Zdeňka Černošková 

                                        starosta                                                                                                                 ředitelka  


