smlouva o poskvtnutí návratné finančnívÝpomoci
z rozpočtu obce Rakousv
č.112022

Smlurmí strany:

Obec Rakousy
se sídlem Rakousy 34,51101 Turnov

tČo: ozleo+g

DIČ CZ70891508
zastoupený Karlem Maříkem místostarostou obce

bankovní spojení: ČSTurnov
čísloúčtu:1263077389/0800
dále jen,,poslqltovatel"

a

Kulturní a divadelní spolek Jueran.
se

sídlem Rakousy 34,5L101 Turnov

IČo:

69861323

osoba oprávněná podepsat smlouvu: JiŤíFranz předseda spolku

bankovní spojení: Unicredit Bank. cz
čísloúčtu:l47486200212700

dále jen ,,příiemce"

uzavŤely nížeuvedeného dne, měsíce a roku v souladu s §159 a násl. zákona č, 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona ě. 12912000 Sb., ve znění pozdějších

předpisů a zákona ě. 25012000 Sb., o rozpočto,qých pravidlech územních rozpočtů,ve znění
pozděj šíchpředpisů tuto

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finančnívýpom ociz rozpočtu Obce
Rakousy:
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Článek I.
Předmět a účelsmlouvy

je poskytnutí návratné finančnívýpomoci do maximální výše
150000 Kč zrozpočtu Obce Rakousy za účelempředfinancování projektu s názvem
,,Zařízení pro spolkovou činnost" (dáIe jen ,,projekt"), který hodlá příjemce realízovat

1. Předmětem této smlouvy

ze SZIF - proglam rozvoje venkova

2. Příjemce prohlašuje a podpisem této smlou.,y stvrzuje, že mu byla dotace na projekt
schválena a že poskytovateli o tom předložil příslušnédoklady.

čHnek II.
Uvolnění finančníchprostředků
1. Finančníprostředky převede poskytovatel na účetpříjemce do 5 dnů od data účinnostitéto
smlouvy.

ČHnek III.
Povinnosti příjemce a podmínky použitípeněžních prostředků
1. Příjemce je povinen použítfinančníprostředky pouze k účelustanovenému v článku I. této
smlouvy.

2. Příjemce se zavazlje, že poskytovateli vrátí veškeréťrnančníprostředky poskytnuté
přijemci do 20 pracovních dnů od obdrženízávěrečné platby od poskytovatele dotace
projektu, kterym je SZIF nejpozději však do 20.|2.2023. V případě, že projekt n'ebude
r ealizov án, vrátí příj emc e po skytovateli fi nančnípro středky neprodleně.
3. Příjemce se zavazuje předložit Obci Rakousy (dále jen ,,správce") ťlnančnívypořádání
návratné f,rnanční výpomoci nejpozději do 20 dnů od obdržení závérečnéplatby.
K finančnímuvypořádání návratné finanění výpomoci použije příjemce příslušný formulář
uvedený v pŤíloze č, 1. této smlouvy a předložíkopie účetníchresp. prvotních daňových
dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů (faktura) týkajícíse realizovaného
projektu a výpisy z účtuprokazujícíjejich úhradu a zároveň, výpis zúčtuprokazující
obdržení platby,

4. Příjemce je povinen písemně informovat správce o tom, že projekt nebyl realizován a o
všech dalšíchokolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na splnění účelua plnění
povirrností poclle této smlouvy a to nejdéle do 30 dnů od uskutečněné zrnény,
5. Příjemce je dále povinen písemně informovat správce o změnách v údajíchuvedených
v této smlouvě atýkajícíse jeho osoby (např. změna číslabankovního účtuapod.).

ČHnek IV.
Kontrola použitífinančních prostředků a důsledky porušení závazků příjemce
1. Příslušnékontrolní orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zvláštním právním
předpisem provádět kontrolu dodržení podmínek a účelu,za kterých byla tato návtatná
finanění výpomoc poskýnuta.
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Porušení povinností příjemcem stanovených touto smlouvou je porušenímrozpočtové
kázné ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 25012000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územníchrozpočtů,ve zněni pozdějších předpisů. V případě, že se příjemce
dopustí porušení rozpočtovékázné, uložíposkytovatel příjemci odvod v souladu se
zákonem č. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpoětů, ve znění
pozdějšíchpředpisů.
Veškeréplatby jako důsledky porušenízávazků provede příjemce formou bezhotovostního
převodu na účetposkýovatele.

Clánek V.
závěrečná ustanovení
1, Poskytnutá návratná finančnívýpomoc je veřejnou finančnípodporou ve smyslu zákona č.
3201200I Sb., o finančníkontrole, ve znění pozdějšíchpředpisů.

2. Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující50.000 Kč bez
DPH vČetně dohod, nazákladě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší,zveŤejní
poskytovatel v registru smluv zŤízenémjakoinformační systém veřejné správy na základé
zálkona č.34012015 Sb., o registru smluv a na elektronické úřednídesce poskytovatele.
Příjemce v'ýslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně,
na}trazení nebo zrušeníbyly v plném rozsahu zveřejněny v registru smluv a na elektronické
úřední desce poskýovatele.
3. Přrjemce prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní
tajemství a uděluje svolení k jejich užitía zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších
podmínek.

4. V případě rozhodnutí o přeměně příjemce, fúzi, zánlku s likvidací či rozdělení na dva či
více samostatných subjektů v době účinnostitéto smlouvy, je příjemce povinen neprodleně
kontaktovat poskýovatele za účelemsdělení informace, jak budou poskýnuté finanční
Prostředky vypořádány v návaznosti na tuto skutečnost. Vpřípadě, že d,ochází u příjemce
k zániku s likvidací, je příjemce povinen vrátit veškeré poskytnuté finančníprostředky
poskytovateli, a to nejpozději do zahájení likvidace příjemce.
5. Tuto smlou'vrr lze zruŠitdohodou smluvních stran vsouladu s ustanovením § i67 odst. 1
PÍsm. a) zékona ě, 50012004 Sb., správní řád, v platném znění. Taková dohoda musí bfi
PÍsemná a musí v ní být uvedeny důvody, které vedly k ukončenísmlouvy včetně
vzájemného vypořádání práv a závazků.
6. VeŠkerézmény a doplňky k této smlouvě lze činit pouze formou písemných, očíslovaných
dodatků.

7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámlly, porozuměly
plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.

jí a smlouva

8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, znichž dvě r,yhotovení si ponechá
poskýovatel a j edno vyhotoven í ob držípříj emce.
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9. Tato smlouva nabývá účirrnostidnem jejího zveřejnění poskytovatelem v registru smluv.
10. Tato smlouva byla schválenaZastupitelstvem Obce Rakousy, dne usnesením č.2lze dne
20.I0.2022
11. Nedílnou součástísmlouvy je příloha
výpomoci zrozpočtu Obce Rakousy.

č. 1 - Finančnívypořádémí návratné finanční

V Rakousích dne 21.10.2022

V Rakousích dne 2I.10.2022

Y-Á

Karel Mařík

místostarosta obce

předseda spolku
Kulanú a dPodelni spolek

JIZERÁN

Ralausv 34, 5ll 01 firdov

Ičo:698ót323

Příloha č. 1

Stránka 4 z 5

F'inančnívypořádání návratné finančnívýpomoci
z rozpoČtu Libereckého kraje
Název proiektu:
Název příiemce/IČO:
smlouva číslo:
Bankovní spoiení nříiemce:
Termín r ealizace proi ektu :
Poskytnutá výše návratné
finančnívÝpomoci
Výše použitých finančních
prostředků v souvislosti s
projektem
Do rozpočtu poskytovatele
vráceno (v Kč):
Jméno, adresa a telefon osoby
odpovědné za finanční
vypořádání:

SouPis ÚČetních dokladŮ týkajícíse realizovaného projektu, výpisy z účtuprokazující
jejich Úhradu a výpis z účtuprokazující obdrženíptatby od poskytovatele dotace:
číslo
daňového
pořad. č.
příp.
účetního
dokladu

datum
úhrady
daného
rrydaje

účelvýdaje

částka

použito na
projekt

použito
z jiných
zdrojů

SouČástífinanČního vypořádání musí být kopie prvotních daňových dokladů nebo kopie
zjednoduŠených daňových dokladŮ příp. kopie účetníchdokladů a kopie příslušných dokladů
o zaplacení (např. výpis z bankovního účtunebo pokladní doklad).
VŠechnY dokladY musí být označeny pořadovými číslyuvedenými v prvním sloupci soupisu
ÚČetníchdokladŮ. Doklady o zaplacení pak pořadovými číslydokladů, ke kterým se platba
váahuje.

V......,.......... dne
PodPis osobY zodPovědné zavyúčtovánínávratné finančnívýpomoci a popř. razítko příjemce
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