
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KUNRATICE 

 

 

 

a 

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNRATICE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA 

O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 rozpočtů“), 

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

„zákon o HMP“), zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „správní řád“)  

  

mezi smluvními stranami 

 

1. Městská část Praha-Kunratice 

pod adresou Úřadu MČ K Libuši 7/10, 148 23 Praha 4-Kunratice 

jednající starostkou Ing. Lenkou Alinčovou 

IČO: 002 31 134   DIČ: CZ002 31 134  

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pob. Budějovická 1912, Praha 4 

č. účtu: 2000690389/0800 

Ident. ekonomického subjektu: ČSÚ čj. 157/04-3120 z 15.3.2004 

 

na straně jedné dále jen „Poskytovatel“ 

 

a 

 

2. Mateřská škola Kunratice 
se sídlem Předškolní 880/1 

zastoupená ředitelkou Bc. Alicí Hozmanovou 

IČO: 709 92 193 

bankovní spojení: 85149399/0800  

č. účtu: Česká spořitelna 

 

 

   na straně druhé dále jen „ příjemce“ 

 

(dále společně označovány jako „Smluvní strany“) 

 

 

 

   

Čl. I.  

  

1. Městská část  poskytuje Mateřské škole Kunratice návratnou finanční výpomoc 

ve výši 578.904,- Kč (slovy pětsetsedmdesátosmtisícdevětsetčtyřikorunčeských) dále 

jen „návratná finanční výpomoc“ za účelem úhrady spojené s projektem číslo: 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001144 uvedené v žádosti o návratnou finanční výpomoc 

ze dne 4.6. 2020 (dále jen „účel“). Mateřská škola se zavazuje účelu dosáhnout do 

31.12.2020.  

 

2. Lhůta pro navrácení poskytnutých peněžních prostředků je stanovena nejpozději do 

31.3.2021.   

 



  

Čl. II.  

  

Poskytovatel se zavazuje dát příkaz svému peněžnímu ústavu k převodu částky uvedené v 

Čl. I. odst. 1 této smlouvy na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do deseti 

dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.  

 

Čl. III.  

 

1. Příjemce návratnou  finanční výpomoc přijímá a zavazuje se ji splatit nejpozději do 

31.3.2021 na účet poskytovatele uvedený v záhlaví  této  smlouvy.   

 

2. Příjemce je povinen ve lhůtě do 31.3.2021  

a) předložit finanční vypořádání návratné finanční výpomoci,  

b) v případě nevyužití návratné finanční výpomoci či její části vrátit nevyužité finanční 

prostředky na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 

3. Příjemce se zavazuje poskytovateli vrátit neprodleně získanou návratnou finanční 

výpomoc předtím, než nastanou skutečnosti uvedené v ustanovení § 10a odst. 5 písm.  k) 

zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.  

 

4. Pokud příjemce v rozporu s touto smlouvou, právními předpisy nebo přímo použitelným 

předpisem EU  neoprávněně použije  nebo  zadrží  poskytnutou návratnou finanční 

výpomoc, je povinen na základě platebního výměru provést odvod – případně část v 

rozsahu tohoto porušení – za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dle 

ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech (dále jen „odvod“). V případě 

prodlení s odvodem je příjemce povinen uhradit poskytovateli penále dle ustanovení § 

22 zákona o rozpočtových pravidlech. Příjemce je povinen při odvodu uvádět jako 

specifický symbol své IČO (identifikační číslo) a jako variabilní symbol číslo této 

smlouvy.  

    

Čl. IV.  

  

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

se řídí ustanoveními zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, popř. dalšími platnými právními předpisy.  

 

  

Čl. V.  

  

1. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž poskytovatel 

obdrží 2 vyhotovení a příjemce 2 vyhotovení. Každý stejnopis smlouvy sestává ze čtyř 

stran autorizovaného textu. Autorizace se provede otiskem úředního razítka 

poskytovatele v pravém horním rohu každé strany textu.  

 

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

vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli.  

 



3. V souladu s § 43 odst. 1 zákona o HMP tímto Městská část Praha-Kunratice jako 

poskytovatel potvrzuje, že poskytnutí návratné finanční výpomoci rozhodlo a 

schválilo Zastupitelstvo Městské části Praha-Kunratice usnesením k bodu 3 ze dne 

22.6.2020. 

 

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu 

nazvaném „Přehled smluv uzavřených Městskou části Praha-Kunratice“ vedeném 

městskou části, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné 

označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato 

smlouva může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna na oficiálních webových 

stránkách Městské části Praha-Kunratice na síti Internet (www.praha-kunratice.cz), a 

to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti 

uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §§ 504 a 2985 

zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění a udělují svolení k jejich 

užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.“ 

 

5. 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 předpisů zajistí poskytovatel.  

  

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

obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění  bez 

stanovení jakýchkoli dalších podmínek.  

  

  

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

smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků. 

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

uveřejnění prostřednictvím registru smluv.  

  

  

V Praze dne 23.6.2020   V Praze dne …………………………….  

 

Za poskytovatele:     Za příjemce: 

 

 

 

 

 

 

 

       Ing. Lenka Alinčová    Bc. Alice Hozmanová 

starostka MČ Praha-Kunratice    ředitelka MŠ 

http://www.praha-kunratice.cz/

