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Usnesení RMČ

Zpracovatel: OKŠ

Rada Městské části Praha-Zbraslav usnesením číslo: R 2 11 20 ze dne 20.1.2020 doporučuje
Zastupitelstvu městské části Praha-Zbraslav schválit uzavření Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí neinvestiční finanční podpory pro Dětské jesle Zbraslav o.p.s., IČ: 256 56 651, se
sídlem: Jaromíra Vejvody 1400, 156 00 Praha - Zbraslav, na rok 2020, ve výši 1.650.000 Kč,
v předloženém znění.
Tato smlouva bude ve smyslu ust. § 10d Zákona o rozpočtových pravidlech do třiceti (30) dnů
ode dne jejího uzavření zveřejněna na úřední desce ÚMČ Praha - Zbraslav způsobem
umožňujícím dálkový přístup, a to nejméně po dobu tří (3) let ode dne jejího zveřejnění.
Účelem této Smlouvy je poskytnutí finančních prostředků ve prospěch Příjemce na úhradu
jeho provozních a mzdových nákladů za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, které souvisejí
s jeho činností při poskytování Obecně prospěšných služeb na území Městské části PrahaZbraslav. Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě Smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
Pokud v této Smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení Zákona o rozpočtových pravidlech a zák. č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Správní řád“), popřípadě příslušná
ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s výjimkou uvedenou v ust. § 170
Správního řádu.
Finanční podpora bude Příjemci poskytnuta bezhotovostním převodem na bankovní účet
Příjemce č. 1382706504/0600, vedený u GE Money Bank (dále jen „Účet Příjemce“), a to
následovně:
první část Finanční podpory
druhá část Finanční podpory
třetí část Finanční podpory
čtvrtá část Finanční podpory

412.500 Kč do deseti pracovních dnů ode dne
účinnosti smlouvy;
412.500 Kč k 1. 4. 2020;
412.500 Kč k 1. 7. 2020;
412.500 Kč k 1. 10. 2020.

Přijetí tohoto usnesení má dopad do rozpočtu městské části Praha – Zbraslav čerpáním
schváleného rozpočtu z OdPa 3539 Pol. 5221

IČ:
DIČ:

002 41 857
CZ00241857

Bankovní spojení: 19-2000865329/0800
IDDS:
zcmap6w

legislativní rámec:
§ 10a - Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
§ 89 odst. 2), písm. b) – zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Bc. Filip Gaspar, místostarosta
Mgr. Zuzana Wildová, radní

Zpracovatel:
Mgr. Zuzana Wildová, radní
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