
                                                               SMLOUVA 

O POSKYTNUTÍ  FINANČNÍ  VÝPOMOCI  Z   PODPŮRNÉHO  FONDU SMOJ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

                                                                  I. 

                                                       Smluvní  strany: 

 

1)  Sdružení  měst a obcí Jesenicka 

      se sídlem Obecní úřad Lipová -lázně 

      IČO : 48427870 

      Bank. spojení: KB Šumperk, expozitura Jeseník 

                              č.ú. 50234-841/0100 

       zastoupené jeho předsedou  ing. Lubomírem Žmolíkem, ve smlouvě dále vedené jako                

       poskytovatel 

 

 a 

 

2)   Svazek obcí  MIKROREGIONU  ŽULOVSKO 

      se sídlem  Obec Skorošice, 79066 Skorošice 93 

      IČO : 71205501 

      Bank. spojení: KB Jeseník , č.ú. 35-1791480227/0100 

      Zastoupená předsedou Františkem Kadlecem, ve smlouvě dále vedená jako 

       příjemce 

 

                                                                 II. 

                                                     Předmět dodatku ke smlouvě   

 

Na základě  žádosti  příjemce ze dne 3.11.2020, schválily obce sdružené ve SMOJ ve dnech 

3.11.2020 až 7.11.2020 hlasováním per rollam poskytnutí finanční výpomoci příjemci ve výši  

800 000 Kč,-. V souladu se stanovami podpůrného fondu  se jedná o návratnou úročenou 

výpomoc s úrokem 5 % , splatnou nejpozději do jednoho roku ode dne poskytnutí výpomoci.  

 

                                                            

                                                                III. 

                                                           Termíny 

 

1) Finanční výpomoc bude převedena na účet příjemce bezprostředně po podpisu smlouvy. 

Dnem převedení finanční výpomoci na účet příjemce počíná běžet roční lhůta pro vrácení 

finančních prostředků zpět na účet poskytovatele. 

 

2) Příjemce v roční lhůtě , tj. do 20.11.2021 vrátí zpět poskytnuté finanční prostředky, 

navýšené o smluvený úrok ve výši 5% z poskytnuté částky. V tomto případě činí celková 

suma částku 840 000 Kč,- 

 

3) Příjemce ručí za splatnost finanční výpomoci vystavenou vlastní směnkou, která je 

podepsána vystavovatelem a bude uložena u poskytovatele jako zástava. 

 

 

 



 

 

                                                                     IV. 

                                                            Další ujednání 

 

1) Smlouva  o poskytnutí finanční výpomoci je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá 

smluvní strana obdrží po jednom výtisku. 

 

2) Jakékoliv změny nebo doplňky k této smlouvě jsou možné pouze v písemné podobě, 

formou číslovaných dodatků, odsouhlasených oběmi stranami. 

 

3) Ostatní náležitosti ve smlouvě neuvedené vyplývají ze stanov podpůrného fondu a platných 

zákonů 

 

4) Příjem finanční výpomoci ve výši 800 000,-Kč a splátka finanční výpomoci zpět do fondu 

SMOJ ve výši 840 000,-Kč musí být schválena na jednání Mikroregionu Žulovsko, stejně 

jako ručení za poskytnutou výpomoc směnkou.  

 

 

 

 

 

Lipová -lázně 

19.11.2020 

 

 

 

 

 

......................................................                                             .................................................... 

 

  zástupce  SMOJ                                                                             Mikroregion  Žulovsko 
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