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Smlouva o poskytnutí návratné finanční vypomoci
Název organizace:
Sídlo:
bankovní spojení:
jednající:
IČ:
DIČ:
(dále jen „poskytovatel")

Město Opočno
Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno
ČS a.s. Opočno, účet č
Šárkou Škrabalovou - starostkou
00275191
CZ00275191

Název organizace:
Sídlo:
bankovní spojení:
Jednající:
IČ:
(dále jen „příjemce")

Základní škola Opočno
Nádražní 313, 517 73 Opočno
ČS a.s. Opočno, účet č.
Mgr. Janou Hrnčířovou, ředitelkou
75015013

uzavírají v souladu s ustanovením § 34 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tuto

Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Opočna
ČI. I
Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 100;000,- Kč
na předfinancování projektu z OP VW s názvem Zlepšení kvality výuky na ZŠ Opočno
- realizace aktivit školní asistent a klub zábavné logiky a deskových her.
2. Poskytnutí návratné finanční výpomoci bylo projednáno a schváleno Zastupitelstvem
města Opočna dne 12. 9. 2016 usnesením č.
3. Návratná finanční výpomoc poskytnutá příspěvkové organizaci je bezúročná.

ČI. II
Závazky poskytovatele
Poskytovatel se zavazuje převést návratnou finanční výpomoc dle č. I této smlouvy na
1 d o 15 dnů od podpisu smlouvy oběma stranami.
účet příjemce č.

ČI. III
Závazky příjemce
1. Příjemce se zavazuje použít návratnou finanční výpomoc k účelu dohodnutému
v bodu č. 1 této smlouvy a za podmínek touto Smlouvou stanovených.

2. Příjemce se zavazuje vrátit poskytovateli návratnou finanční výpomoc nejpozději do
30. 12. 2016 na účet města Opočna číslo 19-1242059309/0800.

ČI. IV

Odstoupení od smlouvy
Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže:
•
•

příjemce závažným způsobem porušil závazky vyplývající z této smlouvy,
finanční prostředky byly použity v rozporu s účelem, který smlouva vymezuje.

ČI. V
Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel i příjemce obdrží
po jednom vyhotovení.
2. Tato smlouva se stává platnou a právně účinnou dnem podpisu oběma smluvními
stranami.
3. Právní vztahy plynoucí z této smlouvy se řídí výhradně právními normami českého
právního řádu.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily a že smlouva plně
vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli.

V O počně dne

.í.Q.-.fi- ^l^

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OPOČNO
OKRES RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Nádražní 313
^
517 73 OPOČNO
^
ÍC 75015013 Tel. 494 668 396

V O počně dne
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MĚSTO OPOČNO

517 73 p. OPOČNO

Šárka^Škra bálová
ředitelka ZS
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starostka města

