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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/20128b., Občanský zákoník a podle § 10a zákona

č. 250/2000 Sb., o pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. mezi:

1 .

Smluvní strany

1. 1 Městskou částí Praha 17, se sídlem Žalanského c. 291/12b. Praha 6 - Řepy

zastoupenou: Mgr. Jitkou Synkovou. starostkou městské části

IČ: 00231223

Bank. spoj.: Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha 6, č. ú. 27—2000700399/0800

(dále jen .,poskytovatel'“)

a

l. 2 Domovem sv. Karla Boromejského, se sídlem K šancím 50, 163 00 Praha 6

zastoupeným: S. M. Konsolátou Mgr. Miroslavou Frýdeckou

1C : 65400143

Bank.som—č.ú.—
(dále jen ,.,příjemceí')

Obě smluvní strany prohlašují. že jsou způsobilé k právním úkonům a po vzájemném

projednání a shodě uzavírají smlouvu v tomto znění:

II.

Předmět smlouvy

II. 1 Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace peněžních prostředků. a to ze strany

poskytovatele straně příjemce. Podmínkou poskytnutí dotace peněžních prostředků ve výši. jak

v této smlouvě níže uvedeno, je jejich použití na zajištění poskytování 5 zdravotních lůžek

následné péče pro občany MČ Praha 17 v roce 2018 (dále jen ..dotace").

II. 2 Poskytovatel se touto smlouvou jednostranně zavazuje, že na účet strany příjemce, který

je veden u peněžního ústavu, jak v předchozím článku uvedeno, nejpozději do 15 kalendářních

dnů, a to od doby platnosti a účinnosti této smlouw, převede peněžní dotaci ve Výši 458 000.—

Kč (slovy čtyřistapadesátosm tisíc korun českých).

II. 3 Smluvními stranami bylo ujednáno, že příjemce přejímá dotací, a to ve výši, jak v předmětu

této smlouvy uvedeno, do svého vlastnictví dnem, ve kterém bude dotace, a to na základě

příkazu k převodu peněžních prostředků. poskytovatelem převedena, a tím i připsána, na účet

příjemce.



 
[ I l .

Ostatni ujednání

III. 1 Strana příjemce se touto smlouvou zavazuje, že dotaci. kterou mu poskytovatel poskytne

na základě této smlouvy. použije výlučně k úhradě činnosti. jak v předmětu této smlouvy

uvedeno.

III. 2 Příjemce se zavazuje, že poskytovateli prokazatelně doloží. zda byla dotace použita na

účel stanovený V čl. II., odst. 11. bod 1 této smlouvy a to nejpozději do 15.2.2019. Pokud

příjemce tuto povinnost nesplní, je povinen neprodleně vrátit dotaci. resp. její část,

poskytovateli, a to ve výši, jejíž použití nebude schopen řádně doložit.

III. 3 V případě, že příjemce dotaci, která mu bude poskytovatelem poskytnuta na základě této

smlouvy, použije pro jiný účel, než jak v této smlouvě ujednáno, považuje se takové jednání

příjemce za hrubé porušení dobrých mravů.

111.4 Poskytovatel je prostřednictvím vedoucí odboru sociálních věcí jako oprávněné osoby

oprávněn na základě předchozí výzvy nahlédnout do evidence umístěných osob, za účelem

zjištění, kolik občanů je z MČ Praha 17 umístěno v daném období na lůžkách následné pomoci

V zařízení . Příjemce je povinen nahlédnutí do příslušné evidence poskytovateli na základě jeho

předchozí výzvy umožnit.

III. 5 Smluvními stranami bylo dále ujednáno, že vtom případě, kdy příjemce svým chováním

hrubým způsobem porušuje dobré mravy, zejména pak tím způsobem, že neplní své povinnosti,

ke kterým se touto smlouvou zavázal, je poskytovatel oprávněn dotaci písemně odvolat.

III. 6 Pro případ, že dotace bude poskytovatelem V souladu s touto smlouvou odvolána. bylo

smluvními stranami ujednáno. že příjemce je povinen dotaci poskytovateli vrátit, a to ke dni.

ktetý bude uveden v písemnosti o odvolání dotace. která bude prokazatelným způsobem zaslána

poskytovatelem do sídla příjemce.

III. 7 Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb.. o hlavním městě Praze, ve znění

pozdějších předpisů, se konstatuje, že finanční dotace _byla straně příjemce poskytnuta na

základě usnesení Rady městské části Praha 17 č. Us RMC 000411/2018 ze dne 7.11.2018.

1V.

Závěrečná ustanovení

IV. 1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem. kdy byla podepsána oprávněnými

zástupci obou smluvních stran a uvedena v Centrálním registru smluv.

IV. 2 Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit výslovným písemným ujednáním, které podepíší

oprávnění zástupci obou smluvních stran. přičemž taková změna nebo doplnění musí mít formu

písemného očíslovaného dodatku k této smlouvě.

1V. 3 Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neupravená se řídí příslušnými

ustanoveními zákona č. 89/2012Sb. Občanského zákoníku v platném znění.



 

 

 

1V. 4 Smluvní strany prohlašují, Že si tuto smlouvu přečetly. že byla ujednána po vzájemném

projednání a shodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv

v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

IV. 5 Autentičnost této smlouvy potvrzují obě smluvní strany svými podpisy.

IV. 6 Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech„ obou s platností originálu, přičemž

každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

1V.7 Strany se dohodly, že tato smlouva bude podle § 10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb.

publikována na úřední desce Městské části Praha 17 způsobem umožňující dálkový přístup, a

to do 30 dnů od jejího uzavření.

29 -11- 2018

V Praze dne ................................... V Praze dne ................................

     

  

 

(za příjemce)' (za posh-1W

 

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z. č. 131/2000 Sb. v platném znění,

Že byly splněny podmínky pro platnost právního úkonu

v souladu s usnesením RMC č. Us RMC 00041 1/2018 ze dne 7.11.2018.

dne: ' 7 "11- 2018

     ‘5 W členové zastupitelstya/M/Č Praha 17
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