Smlouva o poskytnutí dlouhodobé návratné finanční výpomoci
mezi
Poskytovatelem:
Obec Heřmanovice
Heřmanovice 136, 793 74 Heřmanovice
IČ: 00295981
Zastoupená starostkou Janem Tomalským
a
Příjemcem:
DSO Mikroregion Krnovsko
Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov
IČ: 71195530
číslo bankovního účtu: 1851728379/0800
zastoupeným předsedou DSO Ing. Tomášem Hradilem

I.
Výše návratné finanční výpomoci, uvolnění návratné finanční výpomoci
Poskytovatel poskytne příjemci na základě schváleného rozpočtu na rok 2020, schváleného Valnou hromadou MRK
dne ………, č. usnesení ……, dlouhodobou návratnou finanční výpomoc ve výši 105 512 Kč. Tato částka bude
připsána příjemci na bankovní účet do deseti dnů od podpisu této smlouvy oběma stranami.
II.
Účel návratné finanční výpomoci
Účelem poskytnutí návratné finanční výpomoci je úhrada nákladů spojených s pořízením:
- 4 ks sklolaminátového kontejneru o objemu 2 150 l
v rámci realizace projektu „Separace odpadů v obcích Mikroregionu Krnovsko“.
III.
Základní povinnosti příjemce
1. Peněžní prostředky budou vráceny na účet poskytovatele
2. Dlouhodobá finanční výpomoc bude vrácena poskytovateli ihned po obdržení dotace z Operačního programu
Životní prostředí
IV.
Závěrečná ustanovení
1. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s ustanoveními této smlouvy.
2. Příjemce je povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat poskytovatele o jakékoliv změně v údajích
uvedených ve smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na
plnění jeho povinností podle této smlouvy.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran a je vyhotovena ve 2 stejnopisech,
z nichž jeden obdrží příjemce a jeden poskytovatel.
4. V případě, že se některá ustanovení této smlouvy stanou neplatnými nebo neúčinnými, zůstává platnost a
účinnost ostatních ustanovení této smlouvy zachována. Smluvní strany se zavazují nahradit takto neplatná
nebo neúčinná ustanovení jejich povaze nejbližšími s přihlédnutím k vůli smluvních stran dle předmětu této
smlouvy.

5. Měnit obsah této smlouvy lze jen písemnou dohodou smluvních stran.
6. Spory vzniklé z této smlouvy rozhoduje podle správního řádu krajský úřad v přenesené působnosti.

V Krnově dne ……………

................................................................
Jan Tomalský, za Poskytovatele

..................................................................
Ing. Tomáš Hradil, za Příjemce

