
Veřejnoprávní smlouva

o poskytnutí neinvestičního transferu

GR č. ..........................

uzavřená podle ust. § 10 pism. a) — d) zákona č. 250/20003b. v platném znění mezi následujícími

subjekty:

 

Městská část Praha-Libuš,

Libušská 35

142 00 Praha 4 —vLibu§

10: 00231142, DIC: C200231142

zastoupená RNDr. Lucií Jungwiertovou, Ph. D. starostkou městské části

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č.ú. 27 — 2000691349/0800

dále jen „poskytovatel“ na straně jedné

a

Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Královny míru,

se sídlem: Ve Lhotce 36, 142 00 Praha 4 - Lhotka

iC: 49368591

zastoupena p. Stanislavem Górou, farářem, okrskovým vikářem farnosti

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č.ú.: 74326329 / 0800

dále jen „příjemce“ na straně druhé

l.

Učel a výše neinvestičního transferu a doba v níž má být účelu dosaženo

Poskytovatel rozhodl usnesením Rady městské části Praha-Libuš usnesením č. 279/2022 ze dne

19.12.2022 o přidělení účelového neinvestičního transferu určeného na úhradu nákladů na kontinuální

podporu programů pro školy a programy pro veřejnost v kostele Panny Marie Královny míru v Praze -

Lhotce za předpokladu splnění podmínek uvedených včl. ll této smlouvy. Příjemce stakovým

poskytnutím účelového neinvestičního transferu podle podmínek uvedených včl. ||. této smlouvy

souhlasí.

1. Poskytovatel poskytne podle odst. 1 tohoto článku této smlouvy příjemci účelový neinvestiční

transfer církvím a náboženským společnostem, dále jen neinvestiční transfer, z rozpočtu MČ Praha-

Libuš pro rok 2022 ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacettisíckorunčeských).

2. V případě, že chce příjemce použít účelový neinvestiční transfer na jiný účel, než který je uveden

v bodě 1. této smlouvy, oznámí toto před použitím finančních prostředků poskytovateli, který se ke

změně účelu použití účelového neinvestičního transferu písemně vyjádří.

3. Učelový neinvestiční transfer je poskytnut k dosažení účelu smlouvy pro rok 2022.

II.

Podmínky poskytnutí transferu a finanční vypořádání transferu

Příjemce je povinen

a) Využít účelový neinvestiční transfer vsouladu s podmínkami pro poskytnutí účelového

neinvestičního transferu na úhradu nákladů na kontinuální podporu programů pro školy a

programy pro veřejnost v kostele Panny Marie Královny míru v Praze — Lhotce.

b) jednat jako řádný hospodář při správě majetku příjemce a hospodaření s tímto majetkem



c) provést podrobné, položkové a řádně doložené vyúčtování poskytnuté částky a předložit

poskytovateli kopie všech souvisejících účetních dokladů nebo vyznačené související položky

v účetním softwaru (nebo peněžním deníku), které byly předmětem žádostí v plném rozsahu ( tj.

včetně nákladů, které byly spolufinancovány) ke dni 31. 12. 2022.

d) Vyúčtování bude poskytovateli předloženo nejpozději do 31. 1. 2023 a nepoužité finanční

prostředky budou vráceny na č.ú. 27 - 2000691349/0800

e) Vpřípadě přeměny nebo zrušení příjemce neinvestičního transferu likvidací, bude účelový

neinvestiční transfer vyúčtován poskytovateli nejpozději do dne likvidace příjemce.

lil.

Splatnost transferu a záloha

1. Na poskytnutí účelového neinvestičního transferu není právní nárok.

2. Poskytovatel poskytne příjemci účelový neinvestiční transfer jednorázově, nikoliv formou záloh.

Účelový neinvestiční transfer je splatný do 10 dnů ode dne podpisu této smlouvy

bezhotovostním převodem na účet příjemce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

3. V případě nedodržení podmínek této smlouvy je poskytovatel oprávněn účelový neinvestiční

transfer snížit a požadovat vrácení poskytnutých finančních prostředků nebo jejich část.

IV.

Sankční ujednání

Při porušení rozpočtové kázně (neoprávněné použití peněžních prostředků, zadržení peněžních

prostředků) bude poskytovatel postupovat podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Při porušení některého ze závazků podle této smlouvy se příjemce zavazuje vrátit poskytovateli účelový

neinvestiční transfer do deseti dnů po písemném upozornění poskytovatelem o porušení závazku, a to

na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy. Nedodrží-li příjemce lhůtu pro vrácení účelového

neinvestičního transferu podle tohoto odstavce, zavazuje se zaplatit poskytovateli vedle částky zálohy

smluvní pokutu ve výši 15 % zdlužné částky a úroky z prodlení v zákonem stanovené výši. Nárok na

náhradu škody tím není dotčen.

V.

Daňové povinnosti

Přijetí účelového neinvestičního transferu příjemcem se řídí platnými daňovými předpisy (zejm.

zákonem č.586/1992 Sb. v platném znění o dani z příjmu).

Vl.

Závěrečná ustanovení

1. Vzájemná práva a povinnosti subjektůvsmlouvy neupravená touto smlouvou se řídí občanským

zákoníkem a dalšími právními předpisy Ceské republiky souvisejícími.

2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku kní

podepsaného oběma subjekty smlouvy. „

3. Subjekty smlouvy prohlašují, že souhlasí se zveřejněním této smlouvy na www stránkách MC Praha

— Libuš.

4. Smlouva se vyhotovuje ve dvou autorizovaných stejnopisech. Autorizace se provede připojením

otisku úředního razítka poskytovatele a příjemce společně s podpisy oprávněných osob.



5. Subjekty smlouvy prohlašují, že si text smlouvy přečetly, zcela s ním souhlasí a na důkaz toho tuto

smlouvu podepisuji.

v Praze-Libuši dne “ole 2022. 2 8 .12. 2022

Wijemce _

p. Stanislav Góra . RNDr. Lucie Jungwiertová, Ph.D.

farář farnosti ' starostka MČ Praha-Libuš
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