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Smlouva o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci  
 

 

I. Smluvní strany 
 

Obec Písečná 

Kontaktní adresa: Písečná 262, 739 91 Písečná 

IČO:   70632430 

Zastoupená:  Bc. David Ćmiel, starosta obce 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Jablunkov 

Číslo účtu:  86–5630280257/0100 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

a 

   Sdružení hasičů ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Písečná 

Kontaktní adresa: Písečná 42, 739 91 Písečná 

IČO   64121895 

Zastoupeno:  Zdenkem Bučkem, starostou SDH Písečná 

Bankovní spojení:  Fio banka, a.s.,  

Číslo účtu:  2900948365/2010 

(dále jen „příjemce“): 

 

II. Předmět a účel smlouvy 
 

1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci na níže uvedený účel 

a podle dále sjednaných podmínek bezúročnou návratnou finanční výpomoc (dále je „finanční 

výpomoc“) ve výši 97 000,- Kč (slovy: devadesát sedm tisíc korun českých), a závazek příjemce 

finanční výpomoc užít v souladu s účelem této smlouvy a vrátit je poskytovateli ve stanovené 

lhůtě.  

2. Finanční výpomoc poskytovatel poskytuje příjemci výhradně za účelem předfinancování 

projektu „Vybavení pro spolkovou činnost – SDH Písečná“ realizovaného v rámci Programu 

rozvoje venkova (dále jen „projekt“). 
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III. Poskytnutí finanční výpomoci 
 

1. Poskytovatel poskytne příjemci finanční výpomoc jednorázovým převodem na účet příjemce 

uvedený v č. I. této smlouvy, do 15 dnů ode dne účinnosti této smlouvy.  

2. Příjemce finanční výpomoc přijímá a zavazuje se ji užít na realizaci projektu a za podmínek 

stanovených touto smlouvou a v souladu s právními předpisy.  

3. Poskytnutí finanční výpomoci je bezúročné.  

 

IV. Závazky příjemce 
 

1. Příjemce finanční výpomoci se zavazuje:   

a) vrátit zpět poskytovateli finanční výpomoc neprodleně po obdržení dotace na projekt, 

nejpozději však do 31. 12. 2023, na účet poskytovatele uvedený v čl. I. této smlouvy; 

rozhodným okamžikem vrácení finanční výpomoci zpět na účet poskytovatele je den jejího 

odepsání z účtu příjemce,  

b) oznámit poskytovateli písemně skutečnost, že realizaci projektu nezahájí, anebo projekt 

nedokončí, přičemž uvede důvody. Toto oznámení podá do 7 dnů od vzniku rozhodné 

skutečnosti, která vedla k nezahájení či nedokončení projektu. Příjemce finanční výpomoci 

je následně povinen vrátit finanční výpomoc zpět poskytovateli v plné výši na účet vedený 

v č. I. této smlouvy, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů od vzniku rozhodné skutečnosti, 

která vedla k nezahájení či nedokončení projektu. Rozhodným okamžikem vrácení finanční 

výpomoci zpět na účet poskytovatele je den jejího odepsání z účtu příjemce, 

c) oznámit písemně poskytovateli neprodleně, nejpozději však do 14 dnů, případnou změnu 

svých identifikačních údajů uvedených v této smlouvě a všechny změny související 

s čerpáním finanční výpomoci. V případě změny účtu je příjemce povinen rovněž doložit 

vlastnictví k účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. 

Z důvodu změn identifikačních údajů smluvních stran či změny účtu není nutné uzavírat ke 

smlouvě dodatek, 

d) umožnit poskytovateli v souladu s právními předpisy řádné provedení průběžné a následné 

kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté finanční výpomoci, její použití 

k účelu, který je v souladu s touto smlouvou a předložit ke kontrole všechny potřebné 

účetní a jiné doklady.  

2. Příjemce se zavazuje nepřevést poskytnutou finanční výpomoc na jiný právní subjekt, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

 

V. Doložka platnosti 
 

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů: 
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Poskytnutí předmětné finanční výpomoci a uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo obce 

Písečná dne 7. 11. 2022 usnesením č. 2/7. 

 

VI. Zvláštní ujednání 
 

1. Příjemce bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně případných dodatků 

bude zveřejněna na oficiálních stránkách Obce Písečná. 

  

VII. Důsledky porušení podmínek 
 

1. Pokud se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně, poskytovatel uloží příjemci odvod za 

porušení rozpočtové kázně dle § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“). 

2. Použití finanční výpomoci v rozporu s účelem této smlouvy nebo nevrácení finanční výpomoci 

ve stanoveném termínu je považováno za porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 28 zákona o 

rozpočtových pravidlech.  

 

VIII.  Závěrečná ujednání 
 

1. Finanční výpomoc je poskytnuta v souladu s ustanovením § 34 odst. 1 zákona o rozpočtových 

pravidlech. 

2. Práva a povinnosti neuvedené v této smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

a zákonem o rozpočtových pravidlech.  

3. Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně 

číslovanými dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy označeny.  

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží příjemce 

finanční výpomoci a 1 si ponechá poskytovatel.  

5. Tato smlouva, její případné dodatky či dohody o ukončení tohoto smluvního vztahu budou 

zveřejněny v Registru smluv. Zveřejnění smlouvy zajistí poskytovatel.  

6. Tato nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu pozdější smluvní strany. 

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejími podpisem přečetly a že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 

srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím 

obsahu, což stvrzují svými podpisy.  
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V Písečné dne 9. 11. 2022    V Písečné dne 9. 11. 2022 

Za poskytovatele:     Za příjemce:  

 

 

…………………………………………………………   ………………………………………………… 

        Bc. David Ćmiel, starosta obce   Zdeněk Buček, starosta SHD Písečná 


