
Smlouva o poskytnutí dlouhodobé

mez]

Poskytovatelem:
obec Heřmanovice
řIeřmanovic e 73 6, 1 93 7 4 Heřmanovice
IC: 00295981
Zastolpená starostou Janem Tomalským

a

náv ratn é finančrrí vy,lro mtlci

Příjemcem:
DSO Mikroregion Krnovsko
Hlavní náměstí 1,794 0l Krnov
IC:71195530
číslo bankovního účtu: l85 I7 2837 9 l 0800
zastoupeným předsedou DSO Ing. Tomášem ř{radilem

I.
výše návratné finanční výpomocio uvolnění návratné finanční v.ýpomoci

Poskýovatel Poskytne příjemci na základě schváleného rozpočtu na rok 2020, schváleného Valnou hromadou MRK
dne 6.12.2019, Č. usnesení 6/55, dlouhodobou návratnou finanční výpomoc ve výši 105 512 Kč. Tato částka bude
PřiPsána příjemci na bankovní účet do deseti dnů od podpisu této smlóúly oběma siranami.

il.
Účel náv"atné finanční výpomoci

ÚČelem poskytnutí návratné finanční qfpomoci je úhrada nákladů spojených s pořízením:
- 4 ks sklolaminátového kontejneru o objemu 2 I50l

v rámci realizace projektu,,separace odpadů v obcích Mikroregionu I(rnovsko''.

ilI.
Základní povinnosti příi emce

Peněžní prostředky budou vráceny na účet poskytclvatele
Dlouhodobá finanČní výpomoc bude vrácena poskytovateli ihned po obdržení rlotace z Operačniho progranlu
Životní prostředí

Iv.
závérečná ustanovení

Příjemce prohlašuje, že se seznámil s ustanoveními této smlouvy.

Příjemce je Povinen bez zbyteěného prodlení písemně informovat poskytovatele o jakékoliv změně v údajích
uvedených ve smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnosteCh, kieré mají něbo by nrohly rnít vliv na
plnění jeho povinností podle této sm|ouvy.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran a je lyhotove rla ve 2 stejnopisech,
z nichž jeden ob drži příj emce a j eden po skytovatel.

V PříPadě, Že se některá ustanovení této smlouvy stanou neplatnýrni nebo neúčinnými, zůstává platnosr a
ÚČinnost ostatních ustanovení této srnlouvy zachována. Smluvní Št.uny se zavazují-nahradit taktó neplatná
nebo neúČinná ustanovení jejich povaze n";UtiZSi*i spřihlédnutím k vůli smluvních stratt dle přednrětu této
smlouvy.
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Měnit clbsall této srnlouv\ lze jen písemnou drlltodori strtlu.rních stratl.

Spory vzniklé z této smlouvy rozhoduje podle sprár.rrílro řádu krajský ťrřad v přenesené působnosti.
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Jan Tomalský, za Poskytovatele Ing. Tomáš Flradil, zaPřijemce
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