
SMLOUVA

0 poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál

společnosti

dle ustanovení§ 163 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

 

č. 2021/0274

smluvní strany:

Městská část Praha 17

se sídlem .- Žalanského 291/1219, 1 63 00 Praha 6

zastoupená : Mgr. Alenou Kopejtkovou, starostkou

1č :00231223

DIČ :CZOOZ31223

bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.

číslo účtu : 2000700399/0800

na stranějedné (dále takéjako „Společník'?

Cl

Zdravá Sedmnáctka s.r.o.

se sídlem : Na chobotě 1420/16, 163 00 Praha 6

zápis v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod značkou C 312703

zastoupená : ]osefem Dirbákem, jednatelem

IČO .- 0808231 6

bankovní spojení

Číslo účtu

na straně druhé (dálejen „Společnost'?

I.

Předmět a účel smlouvy

1. Městská část Praha 17 je k okamžiku uzavření této smlouvy jediným společníkem

Společnosti; dojde-li ke změně složení Společníků Společnosti, nemění se nic na

závazcích plynoucích z této smlouvy, zůstane-li Městská část Praha 17 majoritním

společníkem.

2. Předmětem této Smlouvy je závazek Společníka poskytnout Společnosti dobrovolný

peněžitý příplatek Společníka do vlastního kapitálu Společnosti mimo základní

kapitál a souhlas Společnosti tento příplatek přijmout.

3. Dobrovolný peněžitý příplatek poskytovaný Společníkem Společnosti na základě

této Smlouvyje poskytován v souladu s usnesením Rady Městské části Praha 1 7 č. Us



RMČ 000322/2021 ze dne 6. 9. 2021 a usnesením Zastupitelstva Městské části

Praha 17 000046/2021 ze dne 15.09.2021.

Účelem poskytnutí dobrovolného příplatku Společníkem je poskytnutí nových

finančních zdrojů Společnosti za účelem krytí provozních nákladů spojených s

provozem Sportovního Centra Řepy a vzniklých v souvislosti s uzavřením či

omezením provozu z důvodu aplikace vládních opatření za účelem řešení

epidemiologické situace. jedná se především o úhradu mezd a s nimi spojených

zákonných odvodů, energií, úklidových služeb, spotřebu materiálu související s

provozem Sportovního centra Řepy a další provozní náklady nesouvisející s

provozem středisek wellness, restaurace a ubytovacího zařízení.

Smluvní strany společně prohlašují, že jsou srozuměny s tím, že dobrovolný

příplatek poskytnutý Společníkem Společnosti na základě této Smlouvy není dotací.

Nebude-li to v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, může Společník za

splnění podmínek stanovených touto Smlouvou a příslušnými právními předpisy

požadovatjeho vrácení.

Il.

Projevy vůle smluvních stran

Společník se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Společnosti dobrovolný peněžitý

příplatek Společníka ve výši 5.383.551,44 Kč (slovy:

pětmilionůtřistaosmdesáttřitisícpětsetpadesátjedna korun českých čtyřicetčtyři

haléřů).

Společnost dobrovolný příplatek od Společníka přijímá a zavazuje se jej využívat v

souladu s podmínkami dále stanovenými touto Smlouvou.

III.

Úhrada příplatku

Společník se zavazuje poskytnout dobrovolný příplatek Společnosti ve

výši 5.383.551,44 Kč (slovy: pětmilionůtřistaosmdesáttřitisícpětsetpadesátjedna

korun českých čtyřicetčtyři haléřů) splatný do 30.09.2021.

Smluvní strany se dohodly, že dobrovolný příplatek bude Společníkem poskytnut na

účetč.—vedený u



IV.

Nakládání s příplatkem

Společnost se zavazuje dobrovolný příplatek poskytnutý Společníkem používat

účelně a hospodárně, a to pouze k účelu stanovenému touto Smlouvou.

Společnost bude informovat Společníka o využití dobrovolného příplatku. Společník

tímto výslovně souhlasí s přesunem nevyčerpaných prostředků z příplatku zroku

2021 do roku následujícího.

V.

Vrácení příplatku Společníkovi

Společník je oprávněn žádat po Společnosti vrácení dobrovolného příplatku mimo

základní kapitál, a to i po částech, nebude-li to v rozporu s obecně závaznými

právními předpisy a budou-li splněny všechny právními předpisy, stanovami či

touto Smlouvou stanovené podmínky.

Společník je oprávněn při splnění podmínek stanovených právními předpisy

(zejména zákonem č. 90/2012 Sb., a obchodních společnostech a družstvech, ve

znění pozdějších předpisů) rozhodnout o vrácení příplatku, nebo jeho části

převyšující následně zjištěnou výši provozní ztráty Společnosti.

VI.

Závěrečná ustanovení

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem Městské části Praha 17 dne

15.09.2021 usnesením č. 000046/2021.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu,

přičemž po podpisu Smlouvy obdrží dva [2] stejnopisy Společník a dva (2)

stejnopisy Společnost.

Společnost bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč

bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo

ruší, zveřejní Společník v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné

správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Společnost výslovně

souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení

nebo zrušení byly v plném rozsahu v registru smluv Společníkem zveřejněny.

Společnost prohlašuje, že skutečnosti uvedene' vtéto smlouvě nepovažuje za

obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení

jakýchkoliv dalších podmínek.

. jakékoliv změny či doplnění smlouvy lze činit pouze písemnými dodatky,

očíslovanými vzestupně a podepsanými oběma smluvními stranami.



6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu odpovědnými zástupci obou

smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

VPraze dne VPraze dne

  

Mgr. Alena Kopejtkova ]osefDirbák

Starostka MČ Praha 1 7 ]ednatel Společnosti


