Materiál číslo: 11/5/2/2020
Materiál pro 11. zasedání Zastupitelstva obce Kunín, konané dne 14. 9. 2020
Název materiálu: Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní a Mateřské škole Kunín
Zpracovala: Zdeňka Cabadajová, předkládá: Dagmar Novosadová

V Kuníně dne 27. 8. 2020

Důvodová zpráva:
Na 9. zasedání zastupitelstva dne 27.4.2020 byla Základní škole a Mateřské škole Kunín, příspěvkové
organizaci, schválena návratná finanční výpomoc ve výši 1.600.000,- Kč k předfinancování dotace na
vybudování multimediální jazykové učebny v základní škole. Aby mohla být finanční výpomoc zaslána
na účet školy, musí být nejprve schválena smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci.
Text smlouvy:
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci
1. Obec Kunín
se sídlem Kunín 69, 742 53 Kunín
IČ: 00600733, DIČ: CZ00600733
č. účtu: 1760145389/0800, ČS a.s., pobočka Nový Jičín
na straně jedné jako „poskytovatel“
a
2. Základní škola a Mateřská škola Kunín, příspěvková organizace
se sídlem Kunín 346, 742 53 Kunín
IČ: 70987513
Č. účtu 1772449339/0800, ČS a.s., pobočka Nový Jičín
na straně druhé jako „příjemce“
uzavírají tuto smlouvu na základě schváleného rozpočtu obce Kunín
I.
Poskytovatel poskytne příjemci návratnou finanční výpomoc v celkové výši 1.600.000,- Kč, tj. slovy
jeden milion šestset tisíc korun českých. Tato návratná finanční výpomoc bude poskytnuta formou
bankovního převodu z ČS, a.s. obce Kunín na účet příjemce v termínu do 15 dnů od účinnosti
smlouvy.
II.
1) Příjemce návratnou finanční výpomoc přijímá a zavazuje se ji použít výhradně a bezprostředně
na tyto schválené projekty (název, účel):
- předfinancování projektu „Vybudování multimediální jazykové učebny v ZŠ Kunín.
2) Příjemce se zavazuje návratnou finanční výpomoc navrátil poskytovali do dvaceti dnů od obdržení
dotace na předmětný projekt nebo do dvaceti dnů od právní moci negativního rozhodnutí o dotaci
na předmětný projekt, a to ve formě jednorázové splátky.
3) Při neoprávněném použití peněžních prostředků podle § 22 odstavce 2 věty první nebo podle
odstavce 2 písm. c) anebo při zadržení peněžních prostředků podle § 22 odstavce 3 zákona č.

250/200 Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázni výši neoprávněně použitých nebo
zadržených prostředků.
4) Při neoprávněném použití peněžních prostředků podle § 22 odstavce 2 písm. a) nebo b) zákona
č. 250/2000 Sb. odpovídá za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků.
III.
Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno
vyhotovení.
IV.
Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné
vůle, nikoliv v tísni či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují
účastníci své vlastnoruční podpisy.
Tato smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva obce Kunín č. 11/ /2020 ze dne 14.9.2020.
V Kuníně dne

……………………………………………………………………
poskytovatel

V Kuníně dne:

…………………………………………………………
příjemce

Návrh na usnesení č. 11/5/2/2020:
Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve
výši 1.600.000,- Kč pro Základní školu a Mateřskou školu Kunín, příspěvkovou organizaci, okres Nový
Jičín, IČ: 70987513.
Zastupitelstvo zplnomocňuje starostku obce k podpisu smlouvy.
Zodpovídá: Zdeňka Cabadajová
Termín: 30.9.2020

