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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci

Číslo INO/16/06/000376/2019

  

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku

podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu“),

zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisu (dále jen Zákon

0 hl. m. Praze), zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisu (dále

jen „Občanský zákoník“) a zákona č. 5002004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisu

(dále jen „Správní řád“)

mezi smluvními stranami:

Hlavním městem Prahou se sídlem v Praze 1, 110 01, Mariánské nám. 2,

zastoupeným primátorem

MUDr. Zdeňkem Hřibem

(dále jen „Město“)

IČO: 00064581

Městskou částí

Praha Březiněves se sídlem v Praze 8, 182 00, U Parku 140/3

zastoupenou starostou

Ing. Jiřím Haramulem

(dále jen „Městská část“)

IČO: 00231312

_



Čl. I.     

  

1. Město poskytuje Městské části návratnou finanční výpomoc ve výši 8 400,00 tis. č (Osm

milionů čtyřista tisíc korun), dále jen „návratná finanční výpomoc“, za účelem dokončení

akce Zasíťování pozemku p.č. 427/251 v k.ú Březiněves a vybudování komunikací na tomto

pozemku uvedené v žádosti o návratnou finanční výpomoc ze dne 1. 4. 2019 (dále jen „t'íěel“_).

Městská část se zavazuje tohoto účelu dosáhnout do 31. 12 2019 včetně kolaudace.

2. Lhůta pro navrácení poskytnutých peněžních prostředků je stanovena do 30. 11. 2025.

Čl. II.

1. Město se zavazuje dát příkaz svému peněžnímu ústavu k převodu částky uvedené v čl. 1.

odst. 1 této smlouvy na účet Městské části_uPPF banky, a. s., a to do

deseti dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

Čl. III.

1. Městská část návratnou finanční výpomoc přijímá a zavazuje se ji splatit na účet Města č.

_uPPF banky, a.s. v šesti ročních splátkách ve výši 1 400,00 tis. Kč (jeden

milion čtyřista tisíc korun). První splátka bude uhrazena Městskou části na účet Města

nejpozději k 30. 11. 2020 a další vždy k 30. 11. příslušného roku.

2. Městská část je povinna Městu prokazatelně doložit naplnění účelu dle čl. I. odst. 1 této

smlouvy nejpozději do 30. 6. 2020 a v uvedené lhůtě Městu doložit čerpání a použití

poskytnuté návratné finanční výpomoci, a to kolaudačním rozhodnutím k účelu dle čl. I., odst.

1 této smlouvy. V případě nevyužití části, či celé poskytnuté návratné finanční výpomoci

vrátit ve stejné lhůtě Městu na účet uvedený v záhlaví této smlouvy takto nevyužitou část či

celou poskytnutou návratnou finanční výpomoc. V této souvislosti budou sníženy adekvátně

roční splátky dosud nesplacené návratné finanční výpomoci se zachováním doby splatnosti 6

let.

3. V případě získání dotace ze státního rozpočtu, fondů Evropské unie nebo dotace z rozpočtu hl.

m. Prahy, na účel uvedený v čl. I. odst. 1 této smlouvy nebo při prodeji předmětného pozemku

parc. č. 427/251 v k. ú. Březiněves, je Městská část povinna vrátit neprodleně po obdržení

dotace či kupní ceny na účet Města_uPPF banky, a.s. návratnou finanční

výpomoc eventuálně její část odpovídající výši získané dotace nebo kupní ceny. Vtéto

souvislosti budou sníženy adekvátně roční splátky dosud nesplacené návratné finanční

výpomoci se zachováním doby navrácení šest let. Městská část může předčasně splatit

návratnou finanční výpomoc na účet Města—u PPF banky, a.s., a to na

základě písemné uplatněné žádosti, nejpozději k 30. 11. daného roku.

4. Městská část se zavazuje Městu vrátit neprodleně získanou návratnou finanční výpomoc před

tím, než nastanou skutečnosti uvedené v § 10a odst. 5 písm. k) Zákona o rozpočtových

pravidlech územních rozpočtu.



Čl. IV.

Práva a povinnosti smluvních stran a právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se

řídí ustanoveními Zákona o hl. m. Praze, Zákona o rozpočtových pravidlech územních

rozpočtu a Občanského zákoníku, popř. dalšími platnými právními předpisy.

. Smluvní strany jsou oprávněny ukončit tuto smlouvu na základě dohody smluvních stran.

Č1.V.

. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech s platnosti originálu, z nichž Město obdrží čtyři

vyhotovení a Městská část dvě vyhotovení. Každý stejnopis smlouvy sestává ze tří stran

autorizovaného textu. Autorizace se provede otiskem úředního razítka Města v pravém

horním rohu každé strany textu.

. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, a že smlouva plně vyjadřuje

jejich pravou a svobodnou vuli.

. V souladu s § 43 odst. 1 Zákona 0 hl. m. Praze tímto hlavní město Praha potvrzuje, že

poskytnutí návratné finanční výpomoci schválilo Zastupitelstvo hl. města Prahy usnesením

č.7/37 ze dne 24.5.2019.

. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci

smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o

smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu

a plný text této smlouvy.

. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisu zajistí Město.

. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodni

tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a

zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

. Veškeré změny této smlouvy je možno provádět pouze na základě vzájemné dohody

smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků.

. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího

uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

„; 31 415- 2019 25 415- 2019
V Praze dne ............. . ...............

 

Město - Městská část
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