
Smlouva č. 2018/0240

SMLOUVA o ZÁPÚJČCE

Městská část Praha 17

se sídlem Žalanského č. 291/12b, 163 02 Praha 6 — Řepy, IČ: 00231223

zastoupení starostkou Mgr. Jitkou Synkovou

(dálejen „zapůjčitel“)

a

Základní škola Jana Wericha, Praha 6 _ Řepy, Španielova 19/1111

se sídlem Španielova 19/1111, 163 00 Praha 6 — Řepy, IČ: 48133884

zastoupení ředitelkou Mgr. Zuzanou Martinovskou

(dále jen „vydlužitel“)

uzavírají podle § 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

a ve smyslu § 89 odst. 2 písm. a) zákona č. 131/2000'Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších

předpisů, tuto smlouvu o zápůjčce.

v

Cl. I

Zapůjčítel poskytuje vydlužitelí zápůjčku převodem najeho účet částku ve výši 300.000,- Kč (slovy: tři

sta tisíc korun českých) z titulu předfmancování investičních výdajů dále uvedeného projektu za účelem

překlenutí časového nesouladu mezi poskytnutím další zálohy a faktickým hrazením výdajů na projekt

v rámci Operačního programu — pól růstu, registrační číslo CZ 07.4.67/0.0/0. 016_036/0000503.

Čl. 11

Vydlužitel se zavazuje částku uvedenou v čl. I vrátit zapůjčiteli převodem na jeho účet do 15 dnů po

schválení Závěrečné zprávy o realizaci projektu a následném obdržení finančních prostředků

poskytnutých podílem EU a 111. m. Prahy na financování projektu uvedeného v čl. 1.

Čl. 111

1 Podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb. se konstatuje, že tato smlouva byla schválena 2. zasedáním

Zastupitelstva Městské části Praha 17 dne 10. 12. 2018 usnesením č. 000066/2018

2 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem

zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtíscích s platností originálu, z nichž tři výtisky obdrží

zapůjčitel a jeden výtisk obdrží vydlužitel.

2. Obě smluvní strany prohlašují, že všechna ustanovení této smlouvyjsou v souladu sjejích vůlí a na

důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne q,: .12~ 7018 V Praze dne 73— 4'2. ZÚ 7’69

 

. Jitka Synková, staro ka Mgr. Zuzana Martinovská, ředitelka

  



Smlouva č. 2018/0240

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z. č. 131/2000 Sb. v platnem znění, že byly splněny podmínky pro platnost právního

úkonu v souladu s usnesením ZMC č. 000066/2018 ze dne 10. 12. 2018

1 3 42- 2018
V Praze dne:

 

Pověření členové zastupitelstva MC Pr ha 17


