Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci
uzavřená dle §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních
předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších právních předpisů

Obec Pavlovice u Kojetína
se sídlem
Pavlovice u Kojetína 55, 798 30 Pavlovice u Kojetína
IČO:
70891532
číslo účtu:
2630926309/0800
zastoupená:
starostou obce Milanem Lešikarem
na straně jedné (dále jen „poskytovatel“)
a
Tělovýchovná jednota Pavlovice u Kojetína, z. s.
se sídlem
Pavlovice u Kojetína 111, 798 30 Pavlovice u Kojetína
IČO:
16367782
číslo účtu:
154118191/0300
zastoupená:
Petr Strašák, předseda TJ
na straně druhé (dále jen „příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí návratné
finanční výpomoci:
I.
1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci návratnou finanční výpomoc ve výši
250 000 Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých) a příjemce tuto návratnou finanční
výpomoc přijímá.
2. Návratná finanční výpomoc bude poskytnuta převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví
této smlouvy, a to do 21 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Dnem poskytnutí návratné
finanční výpomoci je den připsání finančních prostředků na účet příjemce.
3. Návratná finanční výpomoc se poskytuje na tento účel: vybudování přístřešků v prostoru
zázemí pro veřejnost v areálu TJ Pavlovice u Kojetína
II.
1. Příjemce se zavazuje vrátit poskytovateli návratnou finanční výpomoc nejpozději do
30. 9. 2022 na účet poskytovatele 2630926309/0800.
III.
1. Smlouva se uzavírá v souladu s §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním textu této smlouvy v
souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.
5. Poskytnutí návratné finanční výpomoci a uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením
Zastupitelstva obce Pavlovice u Kojetína č. 178/2018-2022 ze dne 14. 10. 2021

6. Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po 1 vyhotovení.
V Pavlovicích u Kojetína dne 21. 10. 2021

.................................................
Milan Lešikar, starosta obce

..........................................................
Petr Strašák, předseda TJ

