SMLOUVA

o PoSKYTN UTí NÁVRATN ÉFINANčN í vÝpotvtocl
uzavřená podle ustanovení s 1oa zákona č. 25o/2ooo sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Město Klecany
5e sídlem U Školky 74,250 67 Klecany
lČo: oo24o29o
zastoupená Bc' Danielem DVořákem, starostou
( dóle

j e n,, poskytov ate l ")
a

bytem Do Klecánek 52,25067 Klecany

nar.
(dóle jen

,,příience")
článek |.
Účel návratné Íinančnívýpomo.i

1.1'Protipříjemci,kteníjezaměstnancemposkytovatele,jeVedenoněkolikexekučníchřízení'PřÚemce
sepokoušíaktivněsvéfinančníproblémyřešitarádbyWužiltzv.,,milostivéholéta,.'Jehosoučasná
íinančnísituace mu však neumožňuje zaplatit veškerépotřebné částky k zastavení exekucí a odpuště

n í

zb'ívajícíchdluhů.

1.2'

pomoc příjemci
Účelém náVratné finančnívýpomoci poskytované na základě této smlouvy je sociální
pomoci tak
- umožnit příemci zbavit se dluhů, které jsou po něm exekučně Vymáháný oddlužit se, a
proto
má po_
přÚemci vrátit se k normálnímu životu' Př0emce je řádně zaměstnán u poskytovatele, a
skytovatel přehled ojeho přÚmech a Í]nančnísituaci.

1.3'

Účelu bude dosaženo práVní mocí usnesení soudních exekutorů o zastavení exekuce a osvobozeníod
placení zbytku pohledávky v řízeníchdle přílohy této smIouvy, popř' v řízeníchdle sdělení předlože_
ných příjemcem poskytovatelidle odst.3'3' této smlouvy.
článek l|.
Předmět smlouvY

2.1'

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout přÚemci (bezúročně)náVratnou finanční\^ýpomoc V nížesjednané r^ýši a příjemce se zavazuje poskytnuté prostředky použítpouze ke sjednanému
účelua Vrátitje posk}tovaliV níŽe sjednaných lhůtách.
článek lll.
Výše poslq/tova né návratné Íinančnívýpomoci

3.1'

Poskvtovatet poskytne příjémcinávrátnou finančnívýpomoc až do Výše 250 000,_ Kč'

Posk\',.tovatel se zavazuje poukázat nížeUvedené částky na účtyjednotlivých soUdních exekutorů, jak

je uvedeno níŽe, a to tak, aby byly tyto finančníprostředky připsány na tyto účtynejpozději do 28' 1'
2022. Poskytovatel poukáže:

a) částku 84 513,50 Kč na účet'č. 1013044568/5500,

V.

s.0402220,

b) částku 53 827,50 Kč na účetč' 1013oM568/5500, v' s'

c) částku 2 431,50
3.3.

0

7012,

Kč na Účet č.209439719/0300 V. s.479319.

Poskytovatel tedy podle

odst.3'2' poskytne příjemci návratnou finanční\^ýpomoc

v celkové Výši

L4o 712,5o Kč.
3.4.

V přÍpadé, že bude nutné k zastavení exekučních řízenÍ V rámci ,,milostivého léta" vedených proti
přijemci zaplatit jakékoliv dalšíčástky, je přÚemce opráVněn čerpat návratnou finančni Výpomoc až
do celkové výše 250 000,_ Kč za předpokladu, že poskytovateli Včas doložísdělenísoudního exekutora, v němž bude uvedena potřebná částka a platební úda]'e' Poskytovatel v takovém případě poukáže
potřebno! částku přímo na účetsoudního exekutoÍa- Tento ?áVazek plati do 29.1'2022.
článek lV.
Vrácení poslq^nutých prostředků

4.1.

PřÚemce se zavazuje vrátit poskytovateli poskytnutou návratnou finančníqipomoc formou srážek ze
mzdy, V 25 rovnoměrných měsíčnichsplátkách Vždy nejpozději k 15. dni v měsíci, počínajeměsícem
únor 2022 (srážka ze mzdy za leden 2022). (V případě poskytnutí návratné finančníVýpomoci ve V\'ši
140 772,20 Kč činívýšesplátky 5 630,90 Kč.)

4.2.

Přijemce je oprávněn kdykoliv zaplatit splátku vyšší,než jak je sjednáno V této 5mlouVě, mimořádnou
splátkou, popř. Vrátit Vcelku celou dosud nevrácenou část náVratné finančníuýpomoci'

článekv.
Finanční Wpořádání
5.1.

PřÍemce předloží poskytovateli usnesení o zastavení jednotliVého exekučníhořízení uvédeného
v odst. 1.3' a osvobození od placení zbytku pohledáVky do 7 dnů ode dne, kdy mu bude usnesení do-

ručeno.
s.2.

V případě, že k zastavení exekuce za podmínek tzv. ,,milostivého léta" nedojde, popř' pokud příjemce
nedoložípříslušnéusnesení 50udního exekutora poskytovateli ani do 28' 4' 2022, je poskytovatel
opÍávněn požadovat vrácení části náVratné finanční\^ípomoci zaplacené na úhradu dluhů vtomto
exekučnímřízení vcelku do 30 dnů, ledaže k ,,oddlužení"přÚemce nedošlo z důvodu na straně poskytovatele.

5.3.

Po úplnémvrácení náVratné finančnÍVýpomoci dle této smlouvy příjemcem vydá poskytovatel přijemci písemnépotvrzeni, že tuto svou povinnost 5plnil.
článek Vl.
sankce

6.7.

PřÍemce bere na Vědomí' že každéporušenípovinnosti podle této smlouvY je porušením rozpočtové
kázně dle ustanovení s 22 zákona č.250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů,ve
znění pozdějšÍch předpisů, za které je poskytovatél ze zákona povinen uložit příjemci odvod do sVého
rozpočtu Ve u/ši neoprávněně použitých nebo zadržených finančníchprostřédků'

za prodlení s odvodem za poÍušenírozpočtovékázně je příjémce povinen zaplatit penále
o,4 promile z

Ve Výši

částky odvodu za každý dn prodléní,nej\^ýše však do výŠetohoto odvodu.

článekvll.
závěrečná ustanovení
7.7.

Vzájemná práVa a povinnosti smluvní.h stran v této smlouvě ýýslovně neupravená 5e řídípříslušnými
právními předpisy, zejména zákonem o rozpočtov'ich pravidlech územníchrozpočtůa občanským zákonÍkem.

7.2.

Posk}tnutí náVratné ÍinančnÍvýpomociza podmínek sjednaných v této smloUVě bylo schváléno usne5ením zastupitelstva měsia Klecany č. 5/2021 ze dne 9' L2.202L.
PřÚemce bere na Vědomí, že poskytovatel je povinen tuto smlouvu zveřejnit v souladu s tlst. 5 10d

odst. 1zákona č' 250/2000 sb., o rozpočtových pravjdlech územníchrozpočtů,ve znění pozdějších
předpisů.
7.4.

smluvnístrany, resp. jéjich zástupci, shodně prohlašují, že jsot] způsobilí k tomuto právnímu .iednání,
že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, rozumějí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají
svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují5Vé vlastnoručni podpisy.

Pří]ohy:

3 x sdělení soudního q@kutora

V Klecanech dne 13.1. 2022
[4ěsto Klec
Óo oc

za poskytovatele

město Klecanv
Bc. DanielDvořák

starostá

přÚemce

