
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci

uzavřená podle § 10a, odst. 5. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a podle části páté (§§ 159 - 170) zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami:

Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko
se sídlem Opuštěná 9/2, 602 00 Brno 
zastoupený předsedou Ing. Michalem Klaškou 
IČO: 04379322
bankovní spojení: Fio banka a.s., číslo účtu: 2800890821/2010 

jako poskytovatel na straně jedné 

a

Tady to mám rád, z.s., spolek
Mokrá 313, 664 04 Mokrá-Horákov
zastoupený předsedkyní MgA. Kateřinou Boukalovou
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. L 11760 
IČO: 27032582
bankovní spojení: Fio banka, a.s., číslo účtu: 2700252726/2010 

jako příjemce na straně druhé

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je poskytnutí příjemci návratné finanční výpomoci ve výši 
1.516.913 Kč, na základě příjemcem podané individuální žádosti ze dne 29.3.2021.

2. Návratná finanční výpomoc se příjemci poskytuje za účelem zaplacení části kupní ceny 
na pořízení nemovitostí, a to pozemku p. č. 839/3, jehož součástí je stavba č. pop. 
227, pozemku p. č. 840/3, pozemku p. č. 841/2, pozemku p. č. 842/4 a pozemku 
p. č. 839/1, v obci Mokrá-Horákov, k. ú. Mokrá u Brna, v nichž bude spolkem v rámci 
projektu Nový domov vybudována a následně provozována registrovaná celoroční 
pobytová sociální služba komunitního charakteru pro osoby s poruchou autistického 
spektra. Služba bude registrována a poskytována v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, v aktuálně platném znění.

2. Příjemce návratnou finanční výpomoc přijímá, zavazuje se ji použít výhradně k účelu, ke 
kterému mu byla poskytnuta a vrátit finanční výpomoc poskytovateli ve sjednané lhůtě.

íl.
Povinnosti příjemce

1. Příjemce je povinen použít poskytnuté peněžní prostředky výhradně k účelu uvedenému 
v čl. I., odst. 1. této smlouvy a dodržovat podmínky této smlouvy za kterých mu byla 
návratná finanční výpomoc poskytnuta.

2, Návratná finanční výpomoc bude příjemci poskytnuta jednorázově, bankovním převodem 
na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy.
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3. O užití poskytnutých peněžních prostředků povede příjemce samostatnou průkaznou účetní 
evidenci.

4. Příjemce je povinen poskytovateli vrátit poskytnutou finanční výpomoc nejpozději do 
20.12.2036, a to ve splátkách podle následujícího splátkového kalendáře:

splátka
č.

datum
splatnosti

výše splátky 
v Kč

splátka
č.

datum
splatnosti

výše splátky 
v Kč

1. 20.12.2023 50 101 8. 20.12.2030 135 447
2. 20.12.2024 50 101 9. 20.12.2031 135 447
3. 20.12.2025 50 101 10. 20.12.2032 135 447
4. 20.12.2026 50 125 11. 20.12.2033 135 447
5. 20.12.2027 135 447 12. 20.12.2034 135 447
6. 20.12.2028 135 447 13. 20.12.2035 121 625
7. 20.12.2029 135 447 14. 20.12.2036 111 284

Splátky ve stanovené výši a stanovených termínech bude příjemce poukazovat na účet 
poskytovatele uvedený v záhlaví smlouvy. Příjemce je oprávněn splatit část návratné 
finanční výpomoci i formou mimořádných splátek, vždy po předchozí dohodě 
s poskytovatelem o výši mimořádné splátky a termínu splatnosti.

5. Ke dni 30. 6. 2037 předloží příjemce poskytovateli finanční vypořádání návratné finanční 
výpomoci. Při vyúčtování předloží příjemce kopie účetních příslušných účetních dokladů.

6. Nevyčerpané peněžní prostředky pocházející z návratné finanční výpomoci je příjemce 
povinen vrátit nejpozději do termínu předložení závěrečného vyúčtování.

7. Příjemce prohlašuje, že nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti a není v insolvenčním 
řízení. Pokud by tato skutečnost nastala v budoucnu je příjemce povinen neprodleně tuto 
skutečnost oznámit poskytovateli. Zahájení insolvenčního řízení je důvodem pro 
odstoupení od smlouvy ze strany poskytovatele.

8. Příjemce je povinen informovat poskytovatele o zásadních změnách jako jsou, vstup do 
likvidace, přeměna právní formy, změna statutárního zástupce, změna názvu, změna 
bankovního spojení, sídla nebo doručovací adresy, a to do 14 dnů ode dne, kdy změna 
nastala.

9. Příjemce se zavazuje, že do doby úplného vrácení návratné finanční výpomoci resp. po 
dobu udržitelnosti projektu nepřevede vlastnictví nemovitostí, na jejíž pořízení mu byla 
návratná finanční pomoc poskytnuta na třetí osobu ani ji nezatíží zástavním právem. 
Porušení tohoto závazku příjemce je důvodem pro odstoupení poskytovatele od smlouvy 
a vrácení návratné finanční výpomoci v plné výši.

III.
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.

2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost v rámci výkonu kontrolní činnosti, zejména ve
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Ihůtách stanovených poskytovatelem předložit k nahlédnutí průkazné účetní záznamy 
týkající se hospodaření s poskytnutými peněžními prostředky a doklady prokazující využití 
návratné finanční výpomoci ke sjednanému účelu.

IV.
Důsledky porušení povinností příjemce

1. V případě, že příjemce použije návratnou finanční výpomoc nebo její část na jiný účel než 
účel sjednaný v čl. I., odst. 1. této smlouvy, poruší některou z jiných podmínek použití 
návratné finanční výpomoci, nebo poruší některou z povinností uvedených v této smlouvě, 
bude toto jednání považováno za porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů.

2. V případě neoprávněného použití návratné finanční výpomoci nebo její části je příjemce 
povinen poskytnutou návratnou finanční výpomoc, případně její část, k níž se neoprávněné 
použití vztahuje, vrátit neprodleně na bankovní účet poskytovatele uvedený v záhlaví této 
smlouvy.

3. Porušením rozpočtové kázně je také zadržení finančních prostředků příjemcem, kterým se 
rozumí porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků nebo jejich části (splátek) ve 
stanoveném termínu. V tomto případě poskytovatel vyzve příjemce k vrácení návratné 
finanční výpomoci nebo její nesplacené části ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy zjistil, že došlo 
k porušení povinnosti příjemcem.

4. Za porušení rozpočtové kázně se také považuje neprokáže-li příjemce, jak poskytnutou 
finanční výpomoc použil.

5. Pokud příjemce poruší rozpočtovou kázeň některým z výše uvedených způsobů je povinen 
provést odvod do rozpočtu poskytovatele. Postup se přitom řídí ust. § 22 zákona 
č. 250/2000 Sb.

6. Porušením méně závažné povinnosti, za které lze uložit odvod ve výši 1.000 Kč se rozumí 
porušení některé povinnosti stanovené v čl. II., odst. 8. této smlouvy.

V.
Povinnosti příjemce v případě přeměny nebo likvidace

1. V případě přeměny právní formy příjemce práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na 
právního nástupce příjemce.

2. V případě likvidace, tj. zrušení příjemce bez právního nástupce, trvají povinnosti příjemce 
až do dne zániku příjemce.

3. Příjemce je povinen použít likvidační zůstatek pouze k veřejně prospěšným cílům, s tím že 
zůstatek z likvidace bude nabídnut právnické osobě s účelem a právní formou obdobnou 
účelu a právní formě příjemce.

VI.
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do úplného vrácení poskytnuté návratné finanční 
výpomoci resp. do úplného vypořádání peněžitých nároků z této smlouvy.

2. Před uplynutím sjednané doby lze smlouvu ukončit písemnou dohodou smluvních stran
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nebo písemnou výpovědí. Od smlouvy lze také odstoupit, a to pouze z důvodů uvedených 
ve smlouvě.

3. Při skončení smlouvy dohodou je příjemce povinen vrátit poskytnutou návratnou finanční 
výpomoc nebo její nesplacenou část do 30 dnů ode dne podpisu dohody oběma smluvními 
stranami, pokud se smluvní strany jinak nedohodnou.

3. Vypovědět smlouvu lze pouze z těchto důvodů:
3.1. příjemce použije návratnou finanční výpomoc k jinému účelu než sjednanému v této 

smlouvě
3.2. příjemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, které byl rozhodné pro 

poskytnutí návratné finanční výpomoci
3.3. příjemce je v likvidaci nebo sním bylo zahájeno insolvenční řízení
3.4. příjemce změní předmět činnosti nebo použije likvidační zůstatek při zrušení v rozporu 

s ust. čl. V., odst. 3. této smlouvy

Výpovědní doba je 2 měsíce a začíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po 
doručení výpovědi příjemci.

4. Při skončení smlouvy výpovědí je příjemce povinen vrátit poskytnutou návratnou finanční 
výpomoc nebo její nesplacenou část do konce výpovědní doby na účet poskytovatele. 
Pokud nebudou peněžní prostředky vráceny v této lhůtě nastanou účinky výpovědi smlouvy 
až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran

V.
Závěrečná ustanovení

1. Příjemce prohlašuje, že byl řádně a podrobně seznámil s podmínkami poskytnutí návratné 
finanční výpomoci, bez výhrad s nimi souhlasí a zavazuje se k jejich plnění, stejně jako 
k plnění povinností vyplývajících mu z této smlouvy.

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zák. č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí zák. 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, popř. zák. 
č. 500/2000 Sb., správní řád, v platném znění, a příslušnými právními předpisy.

4. Změny a doplnění této smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků na základě 
dohody obou smluvních stran.

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené ve smlouvě, včetně 
osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv). Poskytovatel zašle smlouvu správci registru smluv 
k uveřejnění.

6. V souladu s ust. § 10d, odst. 2. zákona č. 250/2000Sb., poskytovatel zveřejní tuto 
veřejnoprávní smlouvu, a případné její dodatky, na úředních deskách členských obcí 
způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů od uzavření smlouvy. Veřejnoprávní 
smlouva včetně dodatků bude zveřejněna pod dobu tří let ode dne zveřejnění.
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7. Poskytnutí návratné finanční výpomoci a uzavření této Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
návratné finanční výpomoci schválila valná hromada Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko 
dne 3.6.2021.

8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, rozumí jejímu obsahu, že smlouva byla 
sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni 
a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Brně dne :.7.í
V Mokré dne

poskytovatel příjemce

jyigr. Michal Klaška 
'předseda

MgA. Kateřina Boukalová 
předseda

Schvalovací doložka podle § 41 zák. č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:
Tato Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci byla projednána 
a schválena na 17. zasedání VH DSO Šlapanicko konané dne 03.06.2021.

Mgr. Michal Klaška, předseda DSO Šlapanicl

§




