Smlouva o poskytnutí návratné finanční
výpomoci z rozpočtu Mikroregionu Podchlumí
ze dne 30.6.2016
DODATEK ČÍSLO: 1
I.
Smluvní strany
Mikroregion Podchlumí

se sídlem: Chomutice 4, 507 53 Chomutice
zástupce: Zdeněk Rajm, předseda
IČ. 701 54 554
Bankovní spojení: 1163176339/0800 – Česká spořitelna, a.s.
(dále jen „poskytovatel“)
a

MAS Podchlumí, z. s.

Se sídlem: Holovousy 39, 508 01 Hořice
zástupce: Mgr. Jana Němečková, předsedkyně spolku
IČ: 270 15 947
Bankovní spojení: 1091869389/0800 – Česká spořitelna, a.s.
(dále jen „příjemce“)

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy pouze u bodu III. a to
následovně:
Původní znění:

Příjemce se zavazuje vrátit NFV do 31. 12. 2016 na účet poskytovatele.

Nové znění: Příjemce se zavazuje vrátit NFV do 29.6.2017 na účet poskytovatele.
Ostatní body zůstávají beze změny.

Tento dodatek byl schválen na Shromáždění starostů dne 13.12.2016 v Holovousích.

V Holovousích dne 30.12.2016

V Holovousích dne 30.12.2016

.....................…………………

....................................................

za poskytovatele

za příjemce
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II.
Předmět a účel smlouvy
Předmětem této smlouvy je poskytnutí návratné finanční výpomoci (dále jen NFV) ve výši 400.000 Kč
(slovy: čtyřistatisíckorunčeských) z rozpočtu DSO Podchlumí pro MAS Podchlumí, z. s.
Souhlas s uzavřením smlouvy byl schválen Shromážděním starostů DSO dne 2. června 2016 a Valnou
hromadou MAS Podchlumí z. s. dne 22. června 2016.
Návratná finanční výpomoc předfinancovává:
1. Přípravu a realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Na společné cestě krajem
ovoce a pískovce“
2. Aktivity spojené s tvorbou „Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Hořice“
3. Dále financuje provozní a administrativní náklady spolku a realizaci jeho dalších projektů
Tato finanční výpomoc řeší překlenutí období, kdy na náklady spojené s projekty nebyly doposud
poskytnuty ze strany poskytovatelů žádné prostředky.

III.
Povinnosti obou stran, časové určení plnění
Poskytovatel je povinen převést finanční prostředky jednorázově na účet příjemce dle bodu I. této
smlouvy, a to nejpozději do 10. července 2016, nedohodnou-li se strany jinak.
Příjemce může finanční prostředky použít pouze na náklady uvedené v bodu III. této smlouvy.
Příjemce se zavazuje vrátit NFV do 31. 12. 2016 na účet poskytovatele.
MAS Podchlumí z. s. je povinna umožnit pověřeným představitelům DSO provést kontrolu použití
poskytnuté výpomoci a zpřístupnit na požádání veškeré doklady související s plněním této smlouvy.

Termín kontroly musí být ze strany DSO minimálně 14 dní předem nahlášen a nesmí být pozdější než
31. 12. 2017.
DSO je oprávněno od smlouvy odstoupit, jestliže poskytnutá výpomoc byla MAS Podchlumí z. s. použita
v rozporu s účelem dle čl.II. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé
smluvní straně. Účinky odstoupení vznikají dnem jeho doručení a do deseti dní od nabytí účinnosti je
poskytnutá návratná finanční výpomoc v plné výši splatná. Odstoupením od smlouvy se smlouva od
počátku ruší.

IV.
Porušení rozpočtové kázně a výpověď smlouvy
Příjemce bere na vědomí, že každé porušení povinností podle této smlouvy bude považováno za
porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů a poskytovatel je oprávněn požadovat odvod a úhradu penále za porušení rozpočtové kázně.
Poskytovatel je oprávněn požadovat úhradu penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 promile
denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, nejvýše však do výše této částky.

V.
Závěrečná ujednání
Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle zákona 250/2000 Sb., O rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Smlouva je uzavřena ve smyslu zákona číslo 128/2000 Sb, Zákona o obcích a zákona číslo 320/2001
Sb., O finanční kontrole ve veřejné správě.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá smluvní strana
obdrží po jednom výtisku.
Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků,
podepsaných oběma smluvními stranami.
Na důkaz výslovného souhlasu s obsahem a všemi ustanoveními této smlouvy a své pravé, svobodné
a vážné vůle, je tato smlouva po jejím přečtení smluvními stranami vlastnoručně podepsána.
Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem převodu prostředků
z účtu poskytovatele.

V Chomuticích dne 30.6.2016
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