č.j.: 631/2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

Rada městské části

USNESENÍ
č. 565
ze dne 3.10.2012
ke smlouvě o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování
Zóny placeného stání na části území městské části Praha 3

Rada městské části

I.

schvaluje
1. uzavření smlouvy s hl. m. Prahou o finančním vyrovnání prostředků získaných z
provozování Zóny placeného stání na části území městské části Praha 3, která je
přílohou tohoto usnesení

II.

ukládá
1. Ing. V. Hujové,starostce městské části
1.1. podepsat výše uvedenou smlouvu

Ing. Bohuslav Nigrin
zástupce starosty městské části

Ing. Vladislava Hujová
starostka městské části

Příloha č.1 usnesení č.565 ze dne 3.10.2012 - příloha

Příloha usnesertí RMČ č. 565 zde dne 3. 10. 2012

Smlouva č. DOH/29/02/002592/2012
o

f"mančním

vyrovnání prostředků získaných z provozováni Zóny placeného
stání na části území městské části Praha 3

uzavřená podle § 269

odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obcbodní zákoník

Smluvní strany:

I.

Hlavní

město

Praha

se sídlem Mariánské nám. 2, 11 O00 Praha I,
zastoupené Josefem Noskem, náměstkem primátora hl.m. Prahy
IČ: 000 64 58 1

bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6
č. ú.

149024-5157998/6000

(dále jen „mčsto")

a

2.

Městská část

Praha 3

se sídlem Havlíčkovo nám. 9, 130 00 Praha 3,
zastoupená Ing. Vladislavou Hujovou , starostkou městské části
IČ: 00063 51 7

bankovní spojení: ČS, a. s., pob. Koněvova 4, Praha 3
č. ú.29022-2000781379/08000

variabilní symbol: 150807
(dále jen „městská část")

KS: 558

Příloha č.1 usnesení č.565 ze dne 3.10.2012 - příloha

I. Předmět

plnění

Předmětem plnční

této smlouvy je finanční vypořádání výsledku z provozovam zóny
placeného stání (dále jen ,,ZPS") za rok 2011 mezi hlavním městem Prahou a městskou částí
Praha 3.

II. Platební ujednání
Z provozu ZP S v roce 2011 náleží městské části podil ve výši 50 % z celkové výše výsledku
pro město po odečtení finančních nákladů na provoz výdejny parkovacích karet a zajištění
prodeje parkovacích karet. Výsledný podíl pro městskou část tedy činí 19.496.420 Kč (slovy:
devatenáct milionů čtyři sta devadesát šest tisíc čtyři sta dvacet korun českých). Spolu s tímto
podílem budo u městské části uhrazeny i fmanční náklady na provoz výdejny parkovacích
karet a zaj ištění prodeje parkovacích karet ve výši 2:688.965 Kč (slovy: dva miliony šest set
osmdesát osm tisíc devět set šedesát pět korun českých). Obě uvedené částky budou
převedeny z účtu města na účet městské části do 14 kalendářních dnů od podpisu této
smlouvy oběma smluvními stranami.
Výpočet:

Výsledek pro

město

po odečtem

nákladů

v roce 2011 ...... ....... .. 38.992.841 Kč

Podíl z celkového výsledku pro městskou část . ..................... .. 19.496.420 Kč
Náklady na výdejnu a prodej parkovacích karet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 2.688.965 Kč
Celková částka převedená na městskou

část

........................... 22.185 .3 85 Kč
(19.496.420 + 2.688.965)

III. Závěrečná ustanovení

l.

Tato smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
obtlra 4 vyhotovení a městská část 2 vyhotovení.

2.

Změny

Město

a dodatky této smlouvy musí být provedeny písemně se souhlasem obou
smluvních stran a budou tvořit nedílnou so učást této smlouvy.

3. Tato smlouva nabývá platnosti a

4. Smluvní strany

účirmosti

dnem podpisu oběma smluvními stranami.

výslovně

souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální
evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuj e
údaje o smluvmch stranách, předmčtu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum
jejího podpisu. Smluvní strany prohl ašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažují
za obchodní tajemství ve smyslu§ 17 zákona č. 51311991 Sb., obchodní zákoník, a udělují
svoleni k jejich užití a zveřej nění bez stanovení jakýchkoliv dalších podminek.
neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdčjších předpisu.

5. Právní vztal1y touto smlouvou
zákona č.

výslovně

V Praze dne

Josef Nosek
Náměstek primátora hl. m. Prahy

Ing. Vladislava Hujová
Starostka městské části Praha 3

