
Smlouva o poskytnutí příspěvku

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli

Městská část Praha-Suchdol

IČO: 002 31 231

se sídlem Suchdolské náměstí 734/3, 165 00 Praha – Suchdol

zastoupena Ing. Petrem Hejlem, starostou městské části

(na straně jedné jako „Poskytovatel“)

a

Městská část Praha-Dolní Chabry

IČO: 002 31 274

se sídlem Hrušovanské náměstí 253/5, 184 00 Praha – Dolní Chabry

zastoupena Mgr. Kateřinou Šilhovou Šafránkovou, starostkou městské části

(na straně druhé jako „Příjemce“) 

(Poskytovatel a Příjemce dále též jako „smluvní strany“)

I. Preambule

I.1 Smluvní  strany  se  v  rámci  iniciativy  Starostové  pro  okruh  dlouhodobě  snaží  řešit  problematiku
dobudování  silničního  okruhu  kolem  Prahy  a  mimo  jiné  dlouhodobě  upozorňují  na  nedostatek
variantního  posouzení  vedení  trasy  okruhu  a  zajištění  komplexního  multikriteriálního  porovnání
možných řešení organizace tranzitní a obslužné dopravy na vnějším území hl.m. Prahy a přilehlé
části Pražské aglomerace. 

I.2 Příjemce již v rámci této aktivity zajistil vypracování aktualizace studie proveditelnosti tzv. Regionální
varianty vedení Pražského okruhu (dále jen „Aktualizace“), a to na základě smlouvy o dílo uzavřené
mezi Příjemcem jako objednatelem, a dodavatelem, jímž je sdružení Ing. Milan Strnad, IČO: 165
13 819, se sídlem Keltská 9, Dolní Břežany – Lhota a Nýdrle – projektová kancelář s.r.o., IČO: 284
74 961, se sídlem Nad Okrouhlíkem 2365/14, Libeň, a to za cenu díla 499.000 Kč. 

I.3 Poskytovatel  má  zájem  podílet  se  na  vypracování  Aktualizace  formou  částečné  kompenzace
spočívající v úhradě části nákladů vynaložených Příjemcem na zaplacení ceny díla za vypracování
Aktualizace.

II. Předmět smlouvy

II.1 Poskytovatel  se  zavazuje  poskytnout  Příjemci  finanční  příspěvek  ve  výši  100.000  Kč (dále  jen
„Příspěvek“).

II.2 Příjemce  se  zavazuje  tento  Příspěvek  použít  pouze  na  úhradu  části  jím  vynaložených  nákladů
na zaplacení ceny díla za vypracování Aktualizace.

III.Splatnost příspěvku 

III.1 Příspěvek  bude  uhrazen  Poskytovatelem  Příjemci  bezhotovostním  převodem  na  bankovní  účet
Příjemce č. ú. ……… vedený u …….., a to do 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy.

III.2 Dnem úhrady Příspěvku se rozumí den připsání peněžních prostředků na výše uvedený bankovní
účet Příjemce.

III.3 Příjemce  se  zavazuje  vystavit  Poskytovateli  do  10  pracovních  dnů  ode  dne  úhrady  Příspěvku
potvrzení o úhradě Příspěvku a zaslat jej v téže lhůtě na doručovací adresu uvedenou v záhlaví této
smlouvy. 

IV. Ostatní ujednání 

IV.1 V případě,  že Příjemce použije  Příspěvek k jinému účelu  než k účelu  uvedenému v čl.  říjemce se
zavazuje tento Příspěvek použít pouze na úhradu části jím vynaložených nákladů na zaplacení ceny díla za
vypracování Aktualizace. této smlouvy, je Poskytovatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a Příjemce
se zavazuje vrátit uhrazený Příspěvek do 15 dnů ode dne doručení odstoupení od této smlouvy ze
strany Poskytovatele. 

IV.2 Aktualizace bude předána poskytovateli do 15 dnů od uhrazení příspěvku.



V. Závěrečná ustanovení

V.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran, a to formou po
sobě číslovaných dodatků. Za písemnou formu nebude pro účely tohoto ustanovení ani této smlouvy
považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

V.2 Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé
smluvní strany.

V.3 Smluvní strany nejsou oprávněny jednostranně započíst své pohledávky vzniklé z této smlouvy.

V.4 Smluvní strany potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání smluvních stran
a každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy.

V.5 Události v důsledku vyšší moci osvobozují smluvní stranu postiženou takovou událostí od povinnosti
plnění smluvních závazků, pokud je jejich plnění vyšší mocí vyloučeno, a to po dobu a rozsahu trvání
této události.

V.6 Tato smlouva, jakož i veškeré právní vztahy z ní vzniklé nebo s ní související, se řídí českým právem.

V.7 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné či nicotné, nedotýká se
tato skutečnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany bez zbytečného odkladu dohodou
nahradí  takové  ustanovení  smlouvy  novým ustanovením platným a účinným, které  bude nejlépe
odpovídat původně zamýšlenému účelu.

V.8 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V.9 Tato  smlouva  je  sepsána  v  počtu  dvou  vyhotovení,  přičemž  každá  ze  smluvních  stran  obdrží
po jednom vyhotovení.

V.10 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé, vážné a svobodné vůli a že nebyla
uzavřena za jakéhokoliv nátlaku či tísně ani pod hrozbu násilí nebo lstí.

Schvalovací doložka podle § 41 odst. 1 zákona o obcích:

Tato  smlouva  byla  schválena  Radou  městské  části  Praha-Suchdol  dne  __.  __.  2020  usnesením
č. _____________.

Tato  smlouva  byla  schválena  Radou  městské  části  Praha-Dolní  Chabry  dne  __.  __.  2020  usnesením
č. _____________.

V _____ dne _____

_____________________________________

Městská část Praha-Suchdol

Ing. Petr Hejl, starosta

V _____ dne _____

_____________________________________

Městská část Praha-Dolní Chabry

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, starostka
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