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Smlouva o návratné finanční výpomoci  
uzavřená podle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů  

 

Článek I  
Smluvní strany  

  

Město Šenov se sídlem Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov  
IČ 00297291    
zastoupené starostou Ing. Janem Blažkem   

číslo bankovního účtu: 1682036389/0800  
(dále jen „poskytovatel“) 

a 

Základní škola Šenov, příspěvková organizace  

se sídlem Radniční náměstí 1040, 739 34 Šenov 

IČ 61955647    

zastoupené ředitelkou Mgr. Naděždou Pavliskovou   

číslo bankovního účtu: 1683830349/0800  

(dále jen „příjemce“)   

  

Článek II  
Předmět a účel smlouvy  

 

1. Poskytovatel touto smlouvou poskytne příjemci bezúročnou návratnou finanční výpomoc ve výši 
2.821.000 Kč, (slovy: dvamilionyosmsetdvacetjedentisíc), a to jednorázově převodem na účet 
příjemce nejpozději do 15 dnů od uzavření této smlouvy.  

2. Návratná finanční výpomoc se poskytuje na předfinancování projektu „Odborná učebna 
přírodních věd ZŠ Šenov“ v programu Integrovaný regionální operační program, 92. výzva IROP – 

Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony. 

3. Příjemce se zavazuje poskytnutou finanční částku použít výhradně na úhradu výdajů výše 
uvedeného projektu. 

  

 

Článek III  
Splatnost a podmínky návratné finanční výpomoci  

 

1. Příjemce se zavazuje vrátit poskytovateli na jeho bankovní účet č. 1682036389/0800   
poskytnutou finanční výpomoc ve výši 2.821.000 Kč nejpozději do 30.06.2022 v jedné splátce. 
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2. Příjemce je povinen ve lhůtě do 30.07.2022 předložit poskytovateli řádné finanční vypořádání 
předmětné návratné finanční výpomoci - písemný přehled o použití finančních prostředků 
poskytnutých mu poskytovatelem s doložením příslušných dokladů. 

3. Příjemce se zavazuje neprodleně informovat poskytovatele o vstupu příjemce - právnické osoby 
do likvidace a provést vypořádání poskytnuté dotace ve lhůtě do 1 měsíce ode dne vstupu do 
likvidace. 

 

Článek IV  

Doložka platnosti  

Tuto smlouvu o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci schválilo Zastupitelstvo města 
Šenov dne 20.04.2021 usnesením č. 17. b) 6. 

 

Článek V  

Závěrečná ujednání  
  

1. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti vyplývající pro ně z této smlouvy,  
a pokud by mezi nimi vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně 
vzájemnou dohodou. 

2. Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně 
číslovanými dodatky k této smlouvě schválenými radou města Šenov. 

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě 
vyhotovení si ponechá poskytovatel, jedno vyhotovení obdrží příjemce. 

4. Tato smlouva nabývá platnost a účinnost dnem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní 
strany. 

5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily, porozuměly mu  
a že smlouva plně vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. 

  

 V Šenově dne:  03.05.2021    V Šenově dne:  

  za poskytovatele:     příjemce:  

  

  

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

   Ing. Jan Blažek  

      starosta  


