SMLOUVA
o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/867/2017

Liberecký kraj
se sídlem:
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
zastoupeným:
Martinem Půtou, hejtmanem
IČ:
70891508
DIČ:
CZ70891508
bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
číslo účtu:
19-7964000277/0100
(dále jen „poskytovatel“)
a
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
se sídlem:
České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6
zastoupená:
Ing. Janem Růžičkou, ředitelem
IČ:
70946078
DIČ:
CZ70946078
bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
číslo účtu:
107-5393080277/0100
(dále jen „příjemce“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s částí pátou zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů tuto
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu
Libereckého kraje
Článek I.
Předmět a účel smlouvy
Předmětem této smlouvy je poskytnutí návratné finanční výpomoci do výše 200.000.000 Kč
v roce 2017 a 2018 z rozpočtu Libereckého kraje v souladu s ustanovením § 34 odst. 1 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, výhradně
v souvislosti s předfinancováním a podmínkami projektu „Od zámku Frýdlant k zámku
Czocha“
v rámci
programu
Interreg
V-A
Česká
republika
–
Polsko,
CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_002/0000002.
Článek II.
Uvolnění finančních prostředků
Finanční prostředky budou poskytovatelem poskytnuty v roce 2017 do maximální výše
155.000.000 Kč a v roce 2018 do maximální výše 45.000.000 Kč a zasílány postupně
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v jednotlivých tranžích na účet příjemce. První tranže bude zaslána ve výši 40.000.000 Kč, a
to do 30 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy. Další tranže budou zaslány poté, co budou
finanční prostředky využity příjemcem na předfinancování předmětu a účelu smlouvy, a to na
základě předložené žádosti příjemce uvedené v příloze č. 1, a to následovně:
Rok 2017

Výše uvolněné NFV poskytovatelem

Podmínky uvolnění NFV

1. tranže

částka 40.000.000 Kč

do 30 dnů od nabytí účinnosti této
smlouvy

2. tranže

částka 40.000.000 Kč

do 30 dnů od obdržení žádosti
uvedené v příloze č. 1

3. tranže

částka 40.000.000 Kč

do 30 dnů od obdržení žádosti
uvedené v příloze č. 1

4. tranže

částka 35.000.000 Kč

do 30 dnů od obdržení žádosti
uvedené v příloze č. 1

Rok 2018

částka 45.000.000 Kč

do 30 dnů od obdržení žádosti
uvedené v příloze č. 1

(5. tranže)

Článek III.
Povinnosti příjemce a podmínky použití peněžních prostředků
1.

Příjemce je povinen použít finanční prostředky z poskytnuté návratné finanční
výpomoci pouze k účelu stanovenému v článku I. této smlouvy.

2.

Příjemce se zavazuje, že poskytovateli vrátí poskytnutou návratnou finanční výpomoc
postupnými splátkami, v závislosti na platbách obdržených od poskytovatele dotace.
Příjemce převede prostředky v korunách českých do 90 dnů po obdržení dotace na účet
Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace. Celková vrácená
částka bude činit 200.000.000 Kč a bude vrácena nejpozději do 30. září 2019. Finanční
prostředky převede na účet poskytovatele č. 19-7964000277/0100 (ZBÚ) pod
variabilním symbolem 6600011601.

3.

Poskytnuté a nespotřebované prostředky od poskytovatele vrátí příjemce do 90 dnů od
ukončení projektu, nejpozději do 30. 9. 2019.

4.

Předložení finančního vypořádání návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 2 je
povinen příjemce předložit do 90 dnů od ukončení projektu, nejpozději do 30. 9. 2019.
Článek IV.
Kontrola použití finančních prostředků

1.

Návratná finanční výpomoc je příjemci poskytnuta ve smyslu zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

2.

Příslušné kontrolní orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zvláštním
právním předpisem provádět kontrolu dodržení podmínek a účelu, za kterých byla tato
návratná finanční výpomoc poskytnuta.
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3.

Porušení povinností příjemcem stanovených touto smlouvou je porušením rozpočtové
kázně ve smyslu ust. § 28 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Článek V.
Důsledky porušení závazků příjemce
1.

V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně, tj. finanční prostředky
použije v rozporu se stanoveným účelem, uloží poskytovatel příjemci odvod v souladu
s § 28 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů.

2.

Poskytovatel může snížit nebo prominout odvod na základě písemné žádosti příjemce
podané do 1 roku od uložení odvodu.

3.

Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou
bezhotovostního převodu na účet č. 19-7964000277/0100.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení
1. Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez
DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší,
zveřejní poskytovatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy
na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a na elektronické úřední desce
poskytovatele. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných
dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu zveřejněny v registru
smluv a na elektronické úřední desce poskytovatele.
2.

Příjemce prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní
tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších
podmínek.

3.

Veškeré změny a doplňky k této smlouvě lze činit pouze formou písemných,
očíslovaných dodatků.

4.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. V případě, že bude
zveřejněna poskytovatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem,
a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před
tímto dnem. Smlouva musí být nejprve podepsána příjemcem a následně
poskytovatelem.

5.

Tuto smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran v souladu s ustanovením § 167 odst. 1
písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Taková dohoda musí být
písemná a musí v ní být uvedeny důvody, které vedly k ukončení smlouvy včetně
vzájemného vypořádání práv a závazků.

6.

Poskytnutá dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

7.

Příjemce je povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat poskytovatele
o jakékoliv změně v údajích uvedených ve smlouvě ohledně jeho osoby a o všech
Strana 3 (celkem 4)

okolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle této
smlouvy.
8.

V případě rozhodnutí o přeměně příjemce, fúzi, zániku s likvidací či rozdělení na dva či
více samostatných subjektů v době účinnosti této smlouvy, je příjemce povinen
neprodleně kontaktovat poskytovatele za účelem sdělení informace, jak budou
poskytnuté finanční prostředky vypořádány v návaznosti na tuto skutečnost. V případě,
že dochází u příjemce k zániku s likvidací, je příjemce povinen vrátit veškeré poskytnuté
finanční prostředky poskytovateli, a to nejpozději do zahájení likvidace příjemce.

9.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z toho 2 stejnopisy obdrží
poskytovatel a jeden stejnopis příjemce. Všechna vyhotovení smlouvy mají platnost
originálu.

10. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, porozuměly jí a smlouva
plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.
11. Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 25. dubna 2017
usnesením č. 169/17/ZK.
12. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Žádost o zaslání finančních prostředků na projekt „Od zámku Frýdlant k
zámku Czocha“
Příloha č. 2: Finanční vypořádání návratné finanční výpomoci projektu „Od zámku
Frýdlant k zámku Czocha“

V Liberci dne 18. 5. 2017

V Liberci dne 9. 5. 2017

Poskytovatel:

Příjemce:

………………………………….
Martin Půta
hejtman Libereckého kraje

…………………………………….
Ing. Jan Růžička
ředitel Krajské správy Libereckého
kraje, příspěvkové organizace
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