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Méstska cast Praha Kunratice

Smlouva o poskytnutí příspěvku na sociální účely

  



TATO SMLOUVA o POSKYTNUTÍ PŘÍPĚVKU NA SOCIÁLNÍ ÚČEL BYLA UZAVŘENA DNEŠNÍHO

DNE, MESICE A ROKU MEZI

1. Městskou částí Praha Kunratice

pod adresou Úřadu MČ K Libuši 7, 148 28 Praha 4- Kunratice

identifikační číslo: 231 134

jednající starostkou Ing.Lenkou Alinčovou

na straně jedné ( dále jen „Poskytovatel“)

a

nar.

bytem , 148 00 Praha 4 - Kunratice

na straně druhé ( dále jen „Příjemce“)

(dále společně označovány jako „Smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A)

(B)

Poskytovatel je Městskou částí Hlavního města Prahy a je plně způsobilý k právním úkonům a

právům a povinnostem.

Příjemce je fyzickou osobou aje nájemcem bytu v Praze 4 Kunraticích, ul.

Je matkou nezletilého dítěte narozené .. Příjemce se ocitl v takové

sociální situaci, že Městská část Praha Kunratice považuje za potřebné tuto tíživou sociální

situaci řešit. Jelikož Příjemce neobdržel od Městské části Praha 4 žádné další příspěvky

k překlenutí své mimořádné hmotné a sociální nouze, dohodly se Smluvní strany na uzavření této

Smlouvy o poskytnutí příspěvku na sociální účel uvedený v této smlouvě.

BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:

1.

1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

3.1.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je dar finančních prostředků ze strany Poskytovatelé Příjemci za

účelem alespoň částečného překlenutí nepříznivé sociální situace. Výše daru činí 8 544,- Kč a

tento dar bude poskytnut Příjemci tak, že bude určen na úhradu stravování dítěte v MŠ tak, jak

je uvedeno v této smlouvě.

Příjemce dar v této výši uzavřením této smlouvy přijímá.

ÚČEL DARU

Smluvní strany se dohodly, že tento finanční příspěvek je Příjemce oprávněn a povinen využít

výlučně za účelem úhrady nákladů — stravování dítěte v MS

Smluvní strany se dohodly, že užije-li Příjemce dar v rozporu s účelem uvedeným v čl.2.1. této

smlouvy, zavazuje se jej vrátit Poskytovatelí spolu s příslušenstvím jdoucím ode dne uzavření

této smlouvy do dne vrácení daru.

PODMÍNKY DARU

Smluvní strany se dohodly, že tento dar bude Příjemci poskytnut tak, že jej Poskytovatel uhradí

jako úhradu za stravování dítěte v MŠ Poskytovatel je oprávněn kdykoli žádat vrácení daru,

respjeho poměrné části v případě, že zjistí, že Příjemce obdržel jakýkoli jiný sociální příspěvek

na stejný účel.



4. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Postoupení práv a povinností z této smlouvy

4.1.1. Práva a povinnosti kterékoli ze Smluvních stran vyplývající z této smlouvy nelze platné

postoupit na 3.subjekt bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.

4.2. Rozhodné právo a řešení sporů

4.2.1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanovením §628 a nás|.

zák.č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších změn a doplňků.Smluvní strany se

zavazují vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou byly

vyřešeny smírnou cestou. Nebude-li možné dosáhnout mezi Smluvními stranami smírného

řešení, bude spor řešen věcně a místně příslušným soudem Ceské republiky.

4.3. Korespondence

4.3.1. Veškerá korespondence, jež má být dle této smlouvy nebo vjejí souvislosti učiněna, bude

učiněna na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy, a to buď osobním doručením, kurýrní

službou, zásilkou, doporučenou listovní zásilkou nebo telefaxem s následným neprodleným

doručením originálu předmětné písemnosti některou z předchozích forem doručení. Odepře-li

adresát převzetí zásilky, má se za to, že zásilka byla doručena v okamžiku odepření, byl-li

adresát vyrozuměn o uložení zásilky, považuje se zásilka za doručenou ve 12.00 hod třetího

dne po jejím uložení, telefaxová zpráva se považuje za doručenou okamžikem vystavení

potvrzení přístroje odesílatele o řádném odeslání zprávy.

4.4. Písemná forma

4.4.1. Veškeré změny, doplňky a dodatky k této smlouvě musí být učiněny písemnou formou a musí

být podepsány Smluvními stranami, jinak jsou neplatné.

4.5. Stejnopisy

4.5.1. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech v českém jazyce s platností originálu, přičemž

obdrží jedno vyhotovení Poskytovatel a stejně tak je po jednom vyhotovení určeno pro

Obdarovaného.

4.6. Platnost a účinnost

4.6.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran.

4.7. Závěrečné prohlášení Smluvních stran

4.7.1. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě vážné a svobodné vůle,

nikoliv vtísni či za nápadně nevýhodných podmínek, smlouvu pročetly, jejímu obsahu

porozuměly, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne V Praze dne

  

Poskytovatel

Příjemce

Městská část Praha Kunratice

Ing. Lenka Alinčová


