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SML/MMPr/2280/2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné 
finanční výpomoci z rozpočtu statutárního města 

Přerova
podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

ve znění pozdějších předpisů a podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 
ve znění pozdějších předpisů

Statutární město Přerov
IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825
se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov 2
číslo transparentního účtu 27-1884482379/0800
zastoupené Ing. Petrem Měřínským, náměstkem primátora

(dále jen poskytovatel)

a

Přerovská rozvojová, s. r. o.
IČ: 27831337
DIČ: CZ27831337
se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Blahoslavova 79/3, PSČ 75002
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43090
č.ú.: 2926936389/0800
zastoupená Karlem Bořutou, jednatelem společnosti

(dále jen příjemce)

uzavírají tuto smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci podle § 10a zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů a § 159 a násl. zákona č. 159/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů:

Článek I
Předmět smlouvy

1) Poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený účel za podmínek stanovených touto 
smlouvou návratnou finanční výpomoc z rozpočtu poskytovatele ve výši 2 000 000 Kč, 
slovy dvamilionykorunčeských, a příjemce tuto návratnou finanční výpomoc přijímá 
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a zavazuje se takto poskytnuté peněžní prostředky vrátit ve lhůtě a za podmínek touto 
smlouvou dále stanovených. 

2) Návratná finanční výpomoc je poskytována výlučně na projekt Parkovací dům pro 
kola, Přerov. Tohoto účelu musí být příjemcem dosaženo nejpozději do 31.03.2016.

3) Poskytnutí návratné finanční výpomoci je bezúročné. 

Článek II
Práva a povinnosti smluvních stran

1) Poskytovatel se zavazuje poskytnout návratnou finanční výpomoc příjemci na jeho 
účet uvedený v záhlaví této smlouvy ve lhůtě do  31.08.2015.

2) Příjemce se zavazuje použít návratnou finanční výpomoc poskytnutou podle této 
smlouvy výlučně v souladu s jejím účelovým určením podle čl. I odst. 2 této smlouvy 
a pouze k úhradě uznatelných nákladů spojených s realizací projektu Parkovací dům 
pro kola, Přerov, pokud vyhovují zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti 
podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

3) Příjemce se zavazuje vést oddělenou účetní evidenci celé poskytnuté finanční 
výpomoci; tato evidence musí být podložena účetními doklady s náležitostmi podle 
příslušných právních předpisů. 

4) Příjemce se zavazuje celou poskytnutou finanční výpomoc dle čl. I odst. 1 této 
smlouvy splatit poskytovateli na jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy ve lhůtě 
do 31.12.2022, a to v pravidelných čtvrtletních splátkách ve výši 250 000 Kč
splatných vždy do 20. dne posledního měsíce kalendářního čtvrtletí až do zaplacení, 
přičemž první splátka bude uhrazena ke dni 20.03.2021. Při placení je příjemce 
povinen označit platbu splátky variabilním symbolem 22802015. Za den zaplacení 
splátky se považuje den jejího připsání na bankovní účet poskytovatele. 

5) Příjemce je povinen předložit finanční vypořádání návratné finanční výpomoci ve 
smyslu § 10a odst. 1 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, následujícím způsobem:

a) přehled o čerpání a použití poskytnutých peněžních prostředků nejpozději 
do 30.06.2016,

b) přehled o jejich vrácení do rozpočtu poskytovatele nejpozději do 31.01.2023.

Finanční vypořádání návratné finanční výpomoci podle písm. a) musí minimálně
obsahovat: 

 zprávu o realizaci projektu Parkovací dům pro kola, Přerov včetně rekapitulace 
jeho celkového financování,

 soupis nákladů projektu Parkovací dům pro kola, Přerov dle odst. 2) tohoto článku 
hrazených z poskytnuté návratné finanční výpomoci včetně fotokopií příslušných 
účetních dokladů a výpisů z účtu,

 čestné prohlášení o úplnosti, správnosti a pravdivosti předaných dokladů.
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6) Poskytovatel je oprávněn kdykoliv bez časového omezení kontrolovat, zda je 
návratná finanční výpomoc použita k účelu dle čl. I odst. 2 této smlouvy a příjemce je 
povinen poskytovateli tyto kontroly umožnit a poskytnout mu veškerou potřebnou 
součinnost, a to včetně umožnění nahlédnutí do účetních dokladů příjemce v rozsahu 
celého účetnictví. 

7) Příjemce je povinen bezodkladně, nejpozději však do 7 dnů od vzniku této 
skutečnosti oznámit poskytovateli zahájení insolvenčního řízení proti němu a též svůj 
vstup do likvidace.

8) Příjemce je povinen do 15 dnů od vzniku této skutečnosti oznámit poskytovateli 
změnu názvu, bankovního spojení či sídla a o všech jiných změnách souvisejících 
s čerpáním poskytnuté návratné finanční výpomoci. V případě změny účtu 
u peněžního ústavu je příjemce povinen rovněž doložit vlastnictví k účtu, a to kopií 
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu.

9) Příjemce je povinen zaslat poskytovateli informaci o své přeměně, jejíž součástí je 
projekt přeměny, a to alespoň 1 měsíc přede dnem, kdy má být přeměna schválena 
způsobem stanoveným zákonem a poskytnout mu veškerou související právní 
i ekonomickou dokumentaci a na vyžádání poskytovatele doplnit jím požadované 
další informace vztahující se k chystané přeměně. 

10) Příjemce je povinen při využití návratné finanční výpomoci postupovat v souladu 
s právními předpisy, touto smlouvou a podmínkami stanovenými pro čerpání dotace 
na realizaci projektu Parkovací dům pro kola, Přerov.

11) Příjemce je povinen řádně v souladu s právními předpisy a podmínkami stanovenými 
pro čerpání dotace na realizaci projektu Parkovací dům pro kola, Přerov, uschovat 
originály účetních dokladů vztahujících se k poskytnuté návratné finanční výpomoci.

12) V případě, že příjemce nepoužije návratnou finanční výpomoc ve lhůtě uvedené 
v čl. I odst. 2 této smlouvy, je příjemce povinen vrátit návratnou finanční výpomoc, 
příp. její nevyčerpanou část na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy
nejpozději do 30.06.2016. Nevrátí-li příjemce návratnou finanční výpomoc, příp. její 
nevyčerpanou část v této lhůtě, dopustí se porušení rozpočtové kázně podle § 22 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

13) V případě, že příjemce nezahájí realizaci projektu Parkovací dům pro kola, Přerov,
nejpozději do 30.11.2015, je povinen vrátit poskytovateli návratnou finanční 
výpomoc na účet poskytovatele nejpozději do 31.12.2015. Nevrátí-li příjemce 
návratnou finanční výpomoc v této lhůtě, dopustí se porušení rozpočtové kázně podle 
§ 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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Článek III
Sankce

1) Neoprávněné použití návratné finanční výpomoci nebo zadržení finančních 
prostředků poskytnutých podle této smlouvy je porušením rozpočtové kázně podle 
§ 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů.

2) Podmínkami, jejichž porušení bude považováno za méně závažné ve smyslu § 10a 
odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, se rozumí 

a) prodlení s předložením finančního vypořádání návratné finanční výpomoci nebo 
jeho části podle čl. II odst. 5 písm. a) nebo b) této smlouvy nepřesahující 
15 kalendářních dnů. V případě porušení této povinnosti se za podmínek 
uvedených v § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uloží příjemci odvod za porušení 
rozpočtové kázně ve výši 5 % z poskytnutých prostředků, v souvislosti s jejichž 
použitím došlo k porušení rozpočtové kázně.

b) prodlení se splněním povinnosti dle čl. II odst. 7 této smlouvy nepřesahující 
15 kalendářních dnů. V případě porušení této povinnosti se za podmínek 
uvedených v § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uloží příjemci odvod za porušení 
rozpočtové kázně ve výši 10 % z poskytnutých prostředků, v souvislosti s jejichž 
použitím došlo k porušení rozpočtové kázně. 

c) prodlení se splněním povinnosti dle čl. II odst. 8 této smlouvy nepřesahující 
15 kalendářních dnů. V případě porušení této povinnosti se za podmínek 
uvedených v § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uloží příjemci odvod za porušení 
rozpočtové kázně ve výši 5 % z poskytnutých prostředků, v souvislosti s jejichž 
použitím došlo k porušení rozpočtové kázně.  

d) prodlení s plněním povinnosti dle čl. II odst. 9 této smlouvy nepřesahující 
15 kalendářních dnů. V případě porušení této povinnosti se za podmínek 
uvedených v § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uloží příjemci odvod za porušení 
rozpočtové kázně ve výši 10 % z poskytnutých prostředků, v souvislosti s jejichž 
použitím došlo k porušení rozpočtové kázně.  

Článek IV
Ukončení smlouvy

1) Tuto smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran.

2) Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět v případě, že příjemce poruší 
jakoukoli povinnost stanovenou touto smlouvou nebo právními předpisy, případně 
v dalších případech níže uvedených, a to zejména pokud:

a) svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
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b) je on sám, případně osoba tvořící jeho statutární orgán odsouzen/a za trestný čin, 
jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání nebo činnosti příjemce, 
nebo pro trestný čin hospodářský, anebo trestný čin proti majetku ve smyslu 
zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 
418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění 
pozdějších předpisů,

c) bylo proti němu zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů,

d) příjemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže 
uzavření této smlouvy,

e) je v likvidaci. 

3) Výpověď smlouvy musí být učiněna v písemné formě a musí v ní být uveden 
výpovědní důvod.

4) Výpovědní lhůta činí 10 dnů a počíná běžet dnem následujícím po jejím doručení 
příjemci. Účinky doručení nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo 
opomenutím doručení zmařil.

5) Příjemce je povinen vrátit poskytnuté peněžní prostředky bezhotovostním převodem 
na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 7 dnů od 
ukončení této smlouvy výpovědí, nebude-li ve výpovědi uvedena delší lhůta.

6) Při ukončení této smlouvy dohodou smluvních stran je příjemce povinen vrátit 
poskytnuté peněžní prostředky bezhotovostním převodem na účet poskytovatele 
uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 7 dnů ode dne uzavření dohody 
o ukončení této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

7) Smlouva může být zrušena také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) 
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na 
zrušení smlouvy musí být učiněn písemně a obsahovat odůvodnění návrhu na zrušení 
smlouvy. 

8) Pokud příjemce poskytnuté peněžní prostředky ve stanovené lhůtě nevrátí 
poskytovateli, považují se tyto poskytnuté peněžní prostředky za zadržené ve smyslu 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Článek V
Závěrečná ustanovení

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami.

2) Právní vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.
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3) Tato smlouva může být změněna či doplňována pouze písemnou formou. Dodatek se 
neuzavírá v případě změny názvu příjemce, statutárního orgánu, sídla nebo 
bankovního účtu kterékoli ze smluvních stran. V případě změny bankovního účtu je 
však nutné, aby příjemce splnil povinnost dle čl. II. odst. 8 této smlouvy. 

4) Příjemce souhlasí s tím, aby celý obsah této smlouvy byl zveřejněn na Portálu veřejné 
správy České republiky a na úřední desce poskytovatele způsobem umožňujícím 
dálkový přístup.

5) Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace uvedené v této smlouvě nepovažují 
za obchodní tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoli dalších podmínek.

6) Tato smlouva je vyhotovena v ……… stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží 
…….. vyhotovení a příjemce ………vyhotovení.

7) Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají po vzájemném projednání, dle své 
pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

8) Uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo města Přerova na svém … zasedání 
konaném dne …………………, a to usnesením č. ……………..

V Přerově dne ………………….   V Přerově dne …………………..

Za poskytovatele: Za příjemce:

Jméno, příjmení, funkce Jméno, příjmení, funkce

…………………………………..    …………………………………..
   


