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Veřejnoprávní smlouva 
o poskytnutí návratné fínanční výpomocí

Zastupitelstvo městské části Praha 20 dle usnesení č. ZMČ/2/9/0035/18 ze dne 10.12.2018 
rozhodlo o poskytnutí návratné finanční výpomoci (dále jen „NFV“):

Poskytovatel: Městská část Praha 20
sídlem: Jívanská 647/10, Praha 9 - Horní Počernice, 193 21
IČ: 00240192
zastoupena: Mgr. Alenou Strobovou, starostkou
bankovní spojení: 107-6787610247/0100
(dále jen „poskytovatel“)

Příjemce:
sídlem:
IČ:
zastoupený: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
(dále jen „příjemce")

Neposeda, z.ú.
Šimonovská 47, Kyje, 198 00 Praha 9 
697 93 298
Mgr. Janou Hamplovou, ředitelkou 
ústav
2000725748/2010

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

I.
Účel a doba využití NFV

1. Účelem, na který je NFV poskytnuta, je pokrytí mzdových výdajů pro zaměstnance 
příjemce v období leden až březen roku 2019.

2. Termín vrácení NFV poskytovateli je stanoven do dne 30.6.2019, přičemž okamžikem 
vrácení se rozumí připsání peněžité částky představující NFV na účet poskytovatele 
uvedený v záhlaví této smlouvy.

3. Příjemce je povinen užít finanční prostředky jen k účelu uvedenému v odstavci 1. tohoto 
článku ve spojení s čl. II. odst. 3 této smlouvy a mohou být použity pouze za podmínek 
uvedených v této smlouvě.



4. Dobou, v níž má být stanoveného účelu dosaženo je doba do 30.4.2019.

II.
Výše NFV, způsob jejího vyplacení a využiti

1. Výše NFV činí částku ve výši 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíckorunčeských) a tyto 
finanční prostředky budou poskytnuty bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele 
uvedeného v záhlaví této smlouvy na účet příjemce uvedený rovněž v záhlaví této 
smlouvy. Finanční prostředky budou vyplaceny v termínu do 10 pracovních dní ode dne 
účinnosti této smlouvy. Vyplacením se rozumí okamžik odeslání finančních prostředků 
z účtu poskytovatele.

2. Příjemce NFV částku uvedenou v odstavci 1. tohoto článku přijímá.
3. Z NFV může příjemce hradit:

mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí 
zaměstnavatel za své zaměstnance), včetně mzdových nákladů vzniklých na základě 
dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, se kterými se uzavře pro tento 
případ příslušná smlouva.

III.
Finanční vypořádání

1. Příjemce NFV je povinen finanční prostředky vrátit do 30.6.2019, vyúčtovat je a zaslat 
vyúčtování v listinné podobě, včetně kopií veškerých účetních dokladů ekonomickému 
odboru poskytovatele a v elektronické podobě ve formátech WORD, EXCEL na mail 
urad@pocernice.cz a nebo do datové schránky v termínu do 31.7.2019. 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 údaje, na jejichž základě byla NFV poskytnuta, byly neúplné nebo nepravdivé,
d) že 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 
činnosti, v případě jednostranného ukončení smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů, které
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5.

6.

7.

uplynou od vzniku této skutečnosti, ne však později než k datu pro vrácení NFV uvedené 
v čl. I. odst. 2 této smlouvy.
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 30.6.2019, v případech b) až d) 
nejpozději do 30 dnů, které uplynou od doručení výzvy zaslané poskytovatelem. Smluvní 
strany se dohodly na uložení smluvní pokuty za porušení povinností příjemcem 
uvedených v tomto odstavci pod písm. a) až d) ve výši 10% z poskytnuté peněžní ěástky, 
a to do 20 dnů, které uplynou od doruěení písemné výzvy poskytovatele kjejí úhradě 
adresované příjemci. Poskytovatel má nárok na smluvní pokutu ve výši 15% z poskytnuté 
částky, nesplní-li příjemce povinnost uvedenou v čl. III. odst. I této smlouvy, přičemž 
smluvní pokuta je splatná do 20 dní od doručení výzvy poskytovatele kjejí úhradě 
adresované příjemci. Nárok poskytovatele na náhradu škody není smluvními pokutami 
dotčen.
Ustanovení § 22 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, není dotčeno.
Příjemce je povinen v případě svého zániku, přeměny nebo jiné změny tyto skutečnosti 
písemně sdělit do 14 dnů od jejich vzniku ekonomickému odboru poskytovatele. 
Povinnost k vrácení NFV v termínech uvedených v této smlouvě tím není dotčena.

IV.
Všeobecná ujednání

1.

2.

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 ěl. III. odst. 2. písm. a) až d).

V.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti se považují za doručené, pokud byly doručeny 
držitelem poštovní licence druhé smluvní straně. Odmítne-li smluvní strana písemnost 
převzít, či zmaří její doručení, nebo se vinou smluvní strany stane písemnost 
nedoručitelnou, nastává doručení 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. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle 
a na důkaz toho připojují své podpisy.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
nejpozději dnem zveřejnění v registru smluv dle zák. ě. 340/2015 Sb., v platném znění.



Příloha: Žádost příjemce o návratnou finanční výpomoc ze dne 9. 7. 2018
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Odbor sociálních věcí a školství 

Úřad městské části Praha 20 

Jívanská 647 

193 21 Praha 9

; ÚŘAD WěSTSKF Částí PRAHA i!.
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ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20 
Doručeno: 11.07.2018 

1V1CP20 012329/2018 
listy: 1 přílohy:

V Praze dne 9. července 2018

Věc; Žádost o návratnou finanční výpomoc

Vážení,

na základě Předpisu č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (§10) 
se na Vás obracím s žádostí o návratnou finanční výpomoc pro naši neziskovou organizaci 
NEPOSEDA, z. ú. , se sídlem Šimanovská 47,198 00, Praha 9 - Kyje, 198 00, číslo účtu 
2000725748/2010 ve výši 100 000 Kč. Uvedenou částku použijeme na včasnou úhradu mezd 
našim zamětnancům v období leden - březen 2018. Vyřešíme tak období, kdy nám ještě nejsou na 
účet připsány dotace na daný rok a dostáváme se do platební neschopnosti. Finanční výpomoc 
splatíme nejpozději do konce června roku 2019. V letech 2016 a 2017 jsme od MČ rovněž obdrželi 
finanční výpomoc, kterou jsme řádně vrátili a vyúčtovali.

Odůvodnění: Vzhledem ke způsobu financování sociálních služeb v ČR se dostává naše 
nezisková organizace každoročně v prvním čvrtletí roku do velmi nepříjemné situace. Přidělené 
dotace z roku předchozího musíme vyčerpat vždy do jeho konce. Finance na rok následující 
dostáváme nejdříve v dubnu. V tento čas je tak vždy přímo ohrožena existence organizace s 
devatenáctiletou tradicí v oblasti poskytování kvalitních sociálních služeb a prorodinných aktivit.

S touto žádostí se na Vás obrazím jako statutární zástupce organizace. V naší právnické osobě 
nejsou žádné osoby s podílem a rovněž naše organizace nemá podíl v žádných právnických 
osobách.

Velmi děkuji za zvážení této prosby

Mgr. Jana Hamplová 
ředitelka

neposeda

Meposeda, ? i 
A: Šimanov.
IČ: 607932,'.; 
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