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Uzavření příslušných smluv se subjekty: Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia, ZUŠ
Marie Podvalové, Gymnázium Čakovice.

(č. usnesení) (zn. předkl.)
FO/IN

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části

1) schvaluje

Poskytnutí finanční částky formou daru pro následující subjekty:

• Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia Praha - Čakovice ve výši 200 000 Kč,
• Základní umělecká škola Marie Podvalové, Praha 9 - Čakovice, Cukrovarská 1 ve výši

100 000 Kč,
• Gymnázium Čakovice, Praha 9, náměstí 25. března 100 ve výši 300 000 Kč na

modernizaci vybavení učebny informatiky pro zlepšení výuky moderních technologií -
robotika, 3D tisk a internet věcí.

2) pověřuje

starostu Ing. Jiřího Vintišku a 1. zástupce starosty Ing. Alexandera Lochmana, Ph.D.
podpisem darovacích smluv.

1. Zodpovídá: Rozpočtář, Bc. Iva Nováková
Termín:    11.03.2022 Kontrolní termín:    
Oznámí usnesení Zastupitelstva MČ subjektům a zajistí podpisy smluv.

V Praze dne 31.01.2022



Důvodová zpráva

Dle schváleného rozpočtu MČ Praha-Čakovice na rok 2022 poskytne MČ Praha-Čakovice dary
následujícím subjektům:

• Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia - ve výši 200 000 Kč,
• Základní umělecká škola Marie Podvalové - ve výši 100 000 Kč,
• Gymnázium Čakovice - ve výši 300 000 Kč na modernizaci vybavení učebny informatiky pro

zlepšení výuky moderních technologií - robotika, 3D tisk a internet věcí.

 

 



Městská část Praha – Čakovice 

se sídlem Praha 9 – Čakovice, 196 00, náměstí 25. března 121/1 

IČ 00231291 

zastoupena starostou Ing. Jiřím Vintiškou a 1. zástupcem starosty Ing. Alexanderem 

Lochmanem, Ph.D. 

 

dále také jen jako „dárce“ na straně jedné 

 

a 

 

Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia Praha - Čakovice 

Náměstí 25. března 3/17, 196 00 Praha 9 

IČ 15268608 

Číslo účtu: 245009329 / 0800 

zastoupena panem farářem Stanisławem Górou 

 

dále také jen jako „obdarovaný“ na straně druhé 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

darovací smlouvu 
dle ustanovení § 2055 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 

I. 

1. Dárce je veřejnoprávní korporací, jejíž jedním ze základních poslání je péče o všestranný 

rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. 

 

II. 

1. Dárce tímto poskytuje obdarovanému finanční dar ve výši 200 000,-Kč (slovy: 

dvěstětisíckorunčeských), který bude obdarovaným použit na provozní činnost farnosti.  

  

 

2. Předmětná částka bude dárcem zaslána obdarovanému na jeho výše uvedený účet do 30 

dnů ode dne zveřejnění smlouvy v registru smluv.  

 

III. 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží po podpisu 

smlouvy 1 její podepsané vyhotovení.  

 

 

2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich svobodné a pravé vůli, že ji 

neuzavřely v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, že si smlouvu po jejím sepsání 

řádně přečetly a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy. 

 

 

 

 

 

 

 

http://farnostcakovice.cz/pastyr.php


Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, 

potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části  

Praha-Čakovice 
 
Rozhodnuto orgánem městské části: Zastupitelstvo městské části Praha-Čakovice 
 
Datum jednání a číslo usnesení: …………, č. USN ………….. 

 

 

V Praze dne _______________    V Praze dne _______________ 

 

 

__________________________    __________________________ 

Městská část Praha – Čakovice    Římskokatolická farnost 

Ing. Jiří Vintiška, starosta     Stanisław Góra 

 

 

 

 

 

__________________________     

Městská část Praha – Čakovice     

Ing. Alexander Lochman, Ph.D., 1. zástupce starosty     

 

http://farnostcakovice.cz/pastyr.php


Městská část Praha – Čakovice 

se sídlem Praha 9 – Čakovice, 196 00, náměstí 25. března 121 

IČ 00231291 

zastoupena starostou Ing. Jiřím Vintiškou a 1. zástupcem starosty Ing. Alexanderem 

Lochmanem, Ph.D. 

 

 

dále také jen jako „dárce“ na straně jedné 

 

a 

 

Základní umělecká škola Marie Podvalové, Praha 9 - Čakovice, Cukrovarská 1 

se sídlem Cukrovarská 1, 196 00 Praha 9 

IČ 70849366 

Číslo účtu: 203620277/0100 

zastoupena paní ředitelkou Ivanou Heřmánkovou 

 

dále také jen jako „obdarovaný“ na straně druhé 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

darovací smlouvu 
dle ustanovení § 2055 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 

I. 

1. Dárce je veřejnoprávní korporací, jejíž jedním ze základních poslání je péče o všestranný 

rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. 

 

II. 

1. Dárce tímto poskytuje obdarovanému finanční dar ve výši 100 000 Kč 

(slovy:stotisíckorunčeských), který bude obdarovaným použit na provozní činnost školy, 

pořádání veřejných akcí pro občany.   

 

 

2. Předmětná částka bude dárcem zaslána obdarovanému na jeho výše uvedený účet do 30 

dnů ode dne zveřejnění v registru smluv.  

 

 

III. 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží po podpisu 

smlouvy 1 její podepsané vyhotovení.  

 

 

2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich svobodné a pravé vůli, že ji 

neuzavřely v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, že si smlouvu po jejím sepsání 

řádně přečetly a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy. 

 

 



Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, 

potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části  

Praha-Čakovice 
 
Rozhodnuto orgánem městské části: Zastupitelstvo městské části Praha-Čakovice 
 
Datum jednání a číslo usnesení: …………., č. USN Z-……….. 

 

 

V Praze dne _______________    V Praze dne _______________ 

 

 

 

 

 

__________________________    __________________________ 

Městská část Praha – Čakovice    Základní umělecká škola  

Ing. Jiří Vintiška, starosta      Marie Podvalové 

        Ivana Heřmánková 

 

 

 

 

 

__________________________     

Městská část Praha – Čakovice     

Ing. Alexander Lochman, Ph.D., 1. zástupce starosty  

http://farnostcakovice.cz/pastyr.php


Městská část Praha – Čakovice 

se sídlem náměstí 25. března 121/1, 196 00, Praha 9 – Čakovice,  

IČ 00231291,  

zastoupena starostou Ing. Jiřím Vintiškou a 1. zástupcem starosty Ing. Alexanderem 

Lochmanem, Ph.D. 

dále také jen jako „dárce“ na straně jedné 

 

a 

 

Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100 

se sídlem náměstí 25. března 100/2, 196 00, Praha 9 – Čakovice, IČ 61387835, č. ú. 

2003400009/6000, zastoupeno paní ředitelkou Mgr. Ivou Noskovou 

dále také jen jako „obdarovaný“ na straně druhé 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

darovací smlouvu 
dle ustanovení § 2055 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 

I. 

 

1. Dárce je veřejnoprávní korporací, jejíž jedním ze základních poslání je péče o všestranný 

rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. 

 

 

2. Obdarovaný je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je v souladu se zákonem č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, Hlavní 

město Praha. 

 

II. 

 

1. Dárce tímto poskytuje obdarovanému finanční dar ve výši 300 000 Kč (slovy: třistatisíc). 

Jedná se o účelový dar, který bude obdarovaným použit na modernizaci vybavení učebny 

informatiky  pro zlepšení výuky moderních technologií - robotika, 3D tisk a internet věcí. 

 

 

2. Předmětná částka bude dárcem zaslána obdarovanému na jeho výše uvedený účet do 30 

dnů ode dne zveřejnění v registru smluv.  

 

 

3. Obdarovaný ve smyslu § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění, nabývá dar, uvedený v čl. II. této smlouvy, do 

vlastnictví svého zřizovatele, tento dar přijímá a zavazuje se jej použít k účelu, který je 

uveden v čl. II. odst. 1 této smlouvy. 

 

 

 

 

 

 



III. 

 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží po podpisu 

smlouvy 1 její podepsané vyhotovení.  

 

 

2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich svobodné a pravé vůli, že ji 

neuzavřely v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, že si smlouvu po jejím sepsání 

řádně přečetly a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy. 

 

 

3. Ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, je s ohledem na výši hodnoty 

předmětu plnění dle této smlouvy povinná registrace této smlouvy a smlouva nabývá 

účinnosti dnem uveřejnění dle tohoto zákona. 

 

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání Městské části Praha – 

Čakovice 
 
Rozhodnuto orgánem městské části: Zastupitelstvo Městské části Praha – Čakovice 
 
Datum jednání a číslo usnesení: ………… č. USN Z……… 

 

V Praze dne _______________    V Praze dne _______________ 

 

 

 

 

 

__________________________    __________________________ 

Městská část Praha – Čakovice    Gymnázium Čakovice 

Ing. Jiří Vintiška, starosta     Mgr. Iva Nosková 

 

 

 

 

 

__________________________     

Městská část Praha – Čakovice     

Ing. Alexander Lochman, Ph.D., 1. zástupce starosty     

 

 

http://farnostcakovice.cz/pastyr.php
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