
Veřejnoprávní smlouva 
o poskytnutí návratné finanční výpomoci 

číslo: S/30/2018/0089

uzavřená dle §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a 
se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

právních předpisů

Poskytovatel: 
sídlem:
IČ:
zastoupena: 
bankovní spojení:
(dále jen „poskytovatel“)

Městská část Praha 20
Jívanská 647/10, Praha 9 - Horní Počernice, 193 21 
00240192
Hanou Moravcovou, starostkou

Příjemce:
sídlem:
IČ:
zastoupena: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
(dále jen „příjemce“)

Základm" škola, Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823 
Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823, PSČ 193 00 
638 30 809
PhDr. Martinem Březinou, ředitelem 
příspěvková organizace

(poskytovatel a příjemce společně dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají na základě usnesení ZMČ Praha 20 č. ZMC/29/19/0174/18 ze dne 25. 6. 2018 
níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí návratné finanční 
výpomoci:

I.
Předmět smlouvy

1. Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci návratnou 
finanční výpomoc (dále jen: „NFV“) ve výši 1,030.275,- Kč (slovy: 
jedenmilióntřicettisícdvěstěsedmdesátpětkomnčeskýchj.Příjemce NFV přijímá 
a zavazuje seji použít výlučně k účelu specifikovanému v čl. I. odst. 2 této smlouvy.

2. NFV se poskytuje za účelem realizace projektu „Pořízení vybavení učebny pro výuku 
přírodních věd ZŠ Stoliňská" v rámci Operačního programu Praha pól růstu ČR.



3. Stanoveného účelu má být dosaženo do 30. 12. 2018.

II.
Financování projektu

1. NFV bude příjemci vyplacena na účet uvedený v záhlaví této smlouvy do 10 dnů od 
nabytí účinnosti této smlouvy. Vyplacením se rozumí okamžik odeslání finančních 
prostředků z účtu poskytovatele.

2. Příjemce je povinen vrátit poskytovateli poskytnutou NFV v termínu do 30. 12. 2018 na 
účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

3. Způsobilými výdaji jsou výdaje na vybavení učebny pro výuku přírodních věd, v souladu 
se stanovenými podmínkami Operačního programu Praha pól růstu ČR.

III.
Finanční vypořádání

1. Do 12. 1. 2019je příjemce povinen předložit ekonomickému odboru poskytovatele 
vyúčtování NFV v listinné podobě, včetně kopií veškerých účetních dokladů. Finančním 
vypořádáním se pro účely této smlouvy rozumí přehled o čerpání a použití poskytnutých 
peněžních prostředků včetně přehledu o vrácení poskytnutých peněžních prostředků do 
rozpočtu poskytovatele.

2. NFV, popř. její poměrnou část, se zavazuje příjemce vrátit poskytovateli neprodleně zpět 
v případě:

a) nevyužití poskytnuté NFV nebo její poměrné části,
b) nedodržení účelu, podmínek a závazků stanovených poskytovatelem v této 

smlouvě,
c) že by údaje, na jejichž základě byla NFV poskytnuta, byly neúplné nebo 

nepravdivé,
d) že by byla NFV byla použita v rozporu s právními předpisy.

3. Příjemce odpovídá za hospodárné použití peněžních prostředků v souladu s účely, pro 
které byly poskytnuty.

4. Příjemce je povinen poskytnuté peněžní prostředky vrátit v případě ukončení jeho 
čiímosti nebo v případě jednostranného ukončení smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů, 
které uplynou od vzniku této skutečnosti, ne však později než k datu pro vrácení NFV 
uvedené v čl. II. odst. 2 této smlouvy.

5. V případě porušení povinností příjemce uvedených v odst. 2 písm. a) až d) tohoto článku, 
je příjemce povinen poskytnuté peněžní prostředky vrátit poskytovateli neprodleně, v 
případě uvedeném pod písmenem a) nejpozději do 30.12.2018, v případech b) až d) 
nejpozději do 30 dnů, které uplynou od doručení výzvy zaslané poskytovatelem. Smluvní



6.

strany se dohodly na uložení smluvní pokuty za porušem' povinností příjemcem 
uvedených v tomto odstavci pod písm. a) až d) ve výši 10% z poskytnuté peněžní částky, 
a to do 20 dnů, které uplynou od doručení písemné výzvy poskytovatele k její úhradě 
adresované příjemci. Poskytovatel má nárok na smluvní pokutu ve výši 15% z 
poskytnuté částky, nesplní-li příjemce povinnost uvedenou v čl. III. odst. 1 této smlouvy, 
přičemž smluvní pokuta je splatná do 20 dní od doručení výzvy poskytovatele k její 
úhradě adresované příjemci. Nárok poskytovatele na náhradu škody není smluvními 
pokutami dotčen.

Ustanovem' § 22 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, není dotčeno.

2.

IV.
Všeobecná ujednání

Příjemce je povinen umožnit poskytovateli průběžnou a následnou kontrolu čerpání, 
resp. využití NFV a na požádání umožnit kontrolu originálních dokladů účetních 
písemností vztahujících se k účtování jakož i k využití NFV.

Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech porušení povinností 
uvedených v čl. III. odst. 2. písm. a) až d).

V.
Závěrečná ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že písemnosti se považují za doručené, pokud byly domčeny 
držitelem poštovní licence druhé smluvní straně. Odmítne-li smluvní strana písemnost 
převzít, či zmaří její doručení, nebo se vinou smluvní strany stane písenmost 
nedoručitelnou, nastává doručem' čtvrtým dnem od předání písemnosti držiteli poštovní 
licence k doručení druhé smluvní straně.

2. Pokud z této smlouvy nevyplývá jinak, řídí se právní vztahy zák. č. 500/2004 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
nejpozději dnem zveřejnění v registm smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v platném zněm'.

Příloha: Usnesení Zastupitelstva městské části Praha 20 č. ZMC/29/19/0174/18 ze dne 
25.6. 2018.
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Hana Moravcová, starostka 
Městská část Praha 20

(poskytovatel)

r ->--------- ------------

^ďhDr. Martin Březina, ředitel 
Základní škola, Praha 9-Homí Počernice, 

Stoliňská 823 
(příjemce)
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