
Smlouva
o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce

Obec Milotice
zastoupená: Mgr. Josefem Levkem, starostou
sídlo: Školní 72, 696 05 Milotice
IČ: 00285111
DIČ: CZ00285111
bankovní spojení: KB Hodonín
číslo účtu: 1726671/0100
(dále jen poskytovatel)

Mikroregion Nový Dvůr
zastoupen Ing. Janou Bačíkovou, MBA,předsedkyní
se sídlem Zámecká 1, Milotice 69605
IČO: 70960631
Bankovní spojení: KB - Hodonín
číslo účtu: 86-2406270237/0100
(dále jen příjemce)

uzavírají v souladu s ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tuto

Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce
(dále jen „Smlouva)

I. Předmět a účel Smlouvy
Poskytovatel poskytne ze svého rozpočtu příjemci návratnou finanční výpomoc na úhradu nákladů
specifikovaných v žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci ze dne 28. 5. 2021

Náklady v žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci ze dne 28. 5. 2021 souvisí s realizací
projektu s názvem „We love cycling — budovanie a propagácia cyklistických chodníkov“. a budou
použity nejpozději do 30. 4. 2022.

II. Výše finanční výpomoci, její poskytnutí a vrácení
Návratná finanční výpomoc bude poskytnuta příjemci až do výše 2.100.000, - Kč (slovy: dva
miliony jedno sto tisíc korun českých).

Návratná finanční výpomoc bude příjemci poskytnuta do 10 dnů, ode dne podpisu této Smlouvy
oběma stranami, a to bezhotovostně na výše uvedený účet příjemce.

Návratná finanční výpomoc bude poskytovateli vrácena vtermínu do 31. 12. 2023, a to
bezhotovostně na výše uvedený účet poskytovatele.



III.

©
Další ujednání:

Příjemce přijímá návratnou finanční výpomoc a zavazuje se ji použít k dohodnutému účelu
popsanému v bodě 1. této části Smlouvy a za podmínek stanovených touto Smlouvou a platnými
právními předpisy.

Příjemce je povinen do 15 dnů oznámit poskytovateli případné zahájení exekučního či insolvenčního
řízení, změnu adresy.

Nedodržení účelu použití návratné finanční výpomoci se považuje za porušení rozpočtové kázně
podle $22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.

Poskytovatel uloží osobě, která se porušení rozpočtové kázně dopustila, odvod do svého rozpočtu ve
výši částky neoprávněně použitých prostředků svého rozpočtu spolu s povinností zaplatit penále ve
výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, nejvýše však do této částky a to do 30 dnů
od rozhodnutí poskytovatele o vrácení neoprávněně použitých prostředků včetně penále.

IV. Závěrečná ustanovení
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

Práva a povinnosti smluvních stran neupravená v této Smlouvě budou řešena dle platných právních
předpisů, zejména zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů v platném znění.

Změny a doplňky této Smlouvy mohou být provedeny pouze se souhlasem obou smluvních stran a to
písemnou formou.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží příjemce a jeden poskytovatel.

Poskytnutí finanční výpomocidle této Smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce a bude přílohou

Přijetí finanční výpomoci dle této Smlouvy bylo schváleno shromážděním starostů Mikroregionu
Nový Dvůr dne 1. 4. 2022 usnesením č. 5a/1/2022
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Obec Milotice
Školní 72, 696 05 Milotice

ČÁSTEČNÝ VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA
OBCE MILOTICE KONANÉHO DNE 23.6.2021

Příloha č. 1

Usneseníč. 4/2021-5
ZO schvaluje návratnou finanční výpomocz rozpočtu obce Milotice Mikroregionu Nový Dvůr

do výše 2 100 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle

přílohy č. 1

Hlasováno: 9-0-0
Usnesení bylo přijato.

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Kateřina Gergelová
Ing. Jarmila Antošová

Za správnost vyhotovení:

Věra Grufiková

Telefon Fax E-mail Bankovní spojení IČ: 00285111

518 619479 518619479 starosta ddmilotice.cz KB Hodonín č.ú. 1726-671/0100

518619047
DIČ: CZ00285111


