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grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2018 a k návrhu na 

úpravu rozpočtu kap. 06 
 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   r e v o k u j e  

usnesení ZHMP č. 37/129 ze dne 17. 5. 2018 k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy 
vlastníkům památkově významných objektů v roce 2018 tak, že: 

- v bodě I. 1. usnesení se celková částka 42 475 000 Kč nahrazuje částkou 34 011 000 
Kč 

- v příloze č.1 k usnesení u položky č. 001 se dotace na objekt č.p. 102, Loretánské 
náměstí 8, k. ú. Hradčany, Praha 1 v řádku grant částka 710 000 Kč nahrazuje částkou 
550 000 Kč a ve sloupci předmět grantu text: "pokračování opravy barokního krovu, 4. 
etapa, úseky A, F a H" nahrazuje textem: "pokračování opravy barokního krovu, 4. 
etapa, úseky A a F" a v řádku celkové náklady se částka 1 540 207 Kč nahrazuje 
částkou 1 194 140 Kč a v řádku vlastní náklady se částka 830 207 Kč nahrazuje částkou 
644 140 Kč 

- v příloze č.1 k usnesení u položky č. 004 se dotace na objekt č.p. 58,  Maiselova 7, k. 
ú. Josefov, Praha 1 v řádku grant částka 300 000 Kč nahrazuje částkou 203 000 Kč a v 
řádku celkové náklady se částka 920 254 Kč nahrazuje částkou 624 191 Kč a v řádku 
vlastní náklady se částka 620 254 Kč nahrazuje částkou 421 191 Kč s tím, že ve sloupci 
předmět grantu se text nemění 

- v příloze č. 1 k usnesení u položky č. 022 se dotace na objekt č.p. 1246, Klimentská 1, 
k. ú. Nové Město, Praha 1 v řádku grant částka 900 000 Kč nahrazuje částkou 1 380 000 
Kč a ve sloupci předmět grantu text: "oprava uliční fasády do ulice Klimentské a ulice 
Revoluční" nahrazuje textem: „oprava uliční fasády do ulic Klimentská a Revoluční a  
výměna výkladců a vstupních dveří do ulice Revoluční a repase vrat do ulice Klimentské"  
a v řádku celkové náklady se částka 2 809 430 Kč nahrazuje částkou 4 014 483 Kč a v 
řádku vlastní náklady se částka 1 909 430 Kč nahrazuje částkou 2 634 483 Kč 

- v příloze č. 1 k usnesení u položky č. 023 se částka 1 180 000 Kč nahrazuje 0 

- v příloze č. 1 k usnesení u položky č. 027 se dotace na objekt č.p. 1171, Petrská 21, k. 
ú. Nové Město Praha 1 v řádku grant částka 650 000 Kč nahrazuje částkou 760 000 Kč a 
ve sloupci předmět grantu text: "výměna oken uliční fasády" nahrazuje textem: "výměna 
oken uliční fasády, výměna oken dvorní fasády - na pavlačích" a v řádku celkové 
náklady se částka 2 082 588 Kč nahrazuje částkou 2 338 135 Kč a v řádku vlastní 
náklady se částka 1 432 588 Kč nahrazuje částkou 1 578 135 Kč 

- v příloze č. 1 k usnesení u položky č. 031 se částka 1 500 000 Kč nahrazuje 0 

- v příloze č. 1 k usnesení u položky č. 041 se dotace na objekt č.p. 249, Liliová 6, k. ú. 
Staré Město, Praha 1 v řádku grant částka 300 000 Kč nahrazuje částkou 264 000 Kč, v 
řádku celkové náklady se částka 881 334 Kč nahrazuje částkou 776 838  Kč a v řádku 



vlastní náklady se částka 581 334 Kč nahrazuje částkou 512 838 Kč s tím, že ve sloupci 
předmět grantu se text nemění 

- v příloze č. 1 k usnesení u položky č. 043 se částka 1 400 000 Kč nahrazuje 0 

- v příloze č. 1 k usnesení u položky č. 045 se částka 600 000 Kč nahrazuje 0 

- v příloze č. 1 k usnesení u položky č. 048 se dotace na objekt č.p. 519, Melounová 5, k. 
ú. Nové Město, Praha 2 v řádku grant částka 350 000 Kč nahrazuje částkou 1 130 000 
Kč, ve sloupci předmět grantu text: "postupná výměna oken a truhlářských výplní - uliční 
část Ječná" nahrazuje textem: "postupná výměna oken a truhlářských výplní - uliční část 
Ječná a Melounová", v řádku celkové náklady se částka 1 006 785 Kč nahrazuje částkou 
2 573 829 Kč a v řádku vlastní náklady se částka 656 785 Kč nahrazuje částkou 1 443 
829 Kč 

- v příloze č. 1 k usnesení u položky č. 054 se dotace na objekt č.p. 1181, Chodská 7, k. 
ú. Vinohrady, Praha 2 v řádku grant částka 1 000 000 Kč nahrazuje částkou 808 000 Kč, 
v řádku celkové náklady se částka 2 563 899 Kč nahrazuje částkou 2 072 527  Kč a v 
řádku vlastní náklady se částka 1 563 899 Kč nahrazuje částkou 1 264 527 Kč s tím, že 
ve sloupci předmět grantu se text nemění  

- v příloze č. 1 k usnesení u položky č. 056 se částka 350 000 Kč nahrazuje 0 

- v příloze č. 1 k usnesení u položky č. 060 se částka 750 000 Kč nahrazuje 0 

- v příloze č. 1 k usnesení u položky č. 069 se částka 3 000 000 Kč nahrazuje 0 

- v příloze č. 1 k usnesení u položky č. 079 se dotace na objekt č.p. 827, Eliášova 22, k. 
ú. Bubeneč, Praha 6 v řádku grant částka 300 000 Kč nahrazuje částkou 580 000 Kč, ve 
sloupci předmět grantu text: "oprava fasády" nahrazuje textem: "oprava fasády, oprava 
oken a dveří, nové portály s dveřmi", v řádku celkové náklady se částka 828 051 Kč 
nahrazuje částkou 1 532 426 Kč a v řádku vlastní náklady se částka 528 051 Kč 
nahrazuje částkou 952 426 Kč 

- v příloze č. 1 k usnesení u položky č. 082 se dotace na objekt č.p. 282, K Brusce 4, k. 
ú. Hradčany, Praha 6 v řádku grant částka 400 000 Kč nahrazuje částkou 310 000 Kč, ve 
sloupci předmět grantu text: "oprava uliční fasády včetně opravy klempířských prvků" 
nahrazuje textem: "oprava uliční fasády včetně výměny klempířských prvků", v řádku 
celkové náklady se částka 1 164 232 Kč nahrazuje částkou 904 008 Kč a v řádku vlastní 
náklady se částka 764 232 Kč nahrazuje částkou 594 008 Kč 

- v příloze č. 1 k usnesení u položky č. 089 se částka 1 000 000 Kč nahrazuje 0 

- v příloze č. 1 k usnesení u položky č. 090 se částka 550 000 Kč nahrazuje 0 

- v příloze č. 1 k usnesení u položky č. 092 se částka 600 000 Kč nahrazuje 0 

- v příloze č. 1 k usnesení u položky č. 096 se dotace na objekt č.p. 651, U Studánky 14, 
k. ú. Holešovice, Praha 7 v řádku grant částka 700 000 Kč nahrazuje částkou 338 000 
Kč, v řádku celkové náklady se částka 2 002 508 Kč nahrazuje částkou 968 217 Kč a v 
řádku vlastní náklady se částka 1 302 508 Kč nahrazuje částkou 630 217 Kč s tím, že ve 
sloupci předmět grantu se text nemění 

- v příloze č. 1 k usnesení u položky č. 099 se částka 400 000 Kč nahrazuje 0 

- v příloze č. 1 k usnesení u položky č. 107 se dotace na objekt č.p. 74, Ke Konstruktivě 
1, k. ú. Stodůlky, Praha 13 v řádku grant částka 300 000 Kč nahrazuje částkou 2 660 
000 Kč, ve sloupci předmět grantu text:  „pokračování obnovy stavebních konstrukcí 
věže" nahrazuje textem: "obnova Hájčího dvorce - D1 věž - obnova krovu a střešního 
pláště,  obnova Hájčího dvorce - D1 věž - fasáda Angelovské brány, pokračování obnovy 
stavebních konstrukcí věže", v řádku celkové náklady se částka 609 809 Kč nahrazuje 
částkou 4 245 209 Kč v řádku vlastní náklady se částka 309 809 Kč nahrazuje částkou 1 
585 209 Kč 

- v příloze č. 2 k usnesení u položky č. 006C se dotace na objekt Kostel sv. Františka 
Serafínského, Křížovnické nám., k. ú. Staré Město, Praha 1 v řádku grant částka 400 
000 Kč nahrazuje částkou 193 000 Kč, v řádku celkové náklady se částka 1 222 628 Kč 



nahrazuje částkou 587 912 Kč a v řádku vlastní náklady se částka 822 628 Kč nahrazuje 
částkou 394 912 Kč s tím, že ve sloupci předmět grantu se text nemění 

 v bodě I. 2. usnesení s celková částka 14 627 000 Kč nahrazuje částkou 13 987 000 Kč 

- v příloze č. 4 k usnesení u položky č. 002 se dotace na objekt č.p. 139, Pohořelec 16, 
k. ú. Hradčany, Praha 1, v řádku grant částka 500 000 Kč nahrazuje částkou 1 235 000 
Kč, ve sloupci předmět grantu text: "oprava uliční fasády a dvorní včetně revize 
klempířských prvků případně jejich výměna"  nahrazuje textem: "oprava uliční a dvorní 
fasády včetně revize klempířských prvků případně jejich výměna a výměna stávajících 
oken za špaletová - ulice", v řádku celkové náklady se částka 1 453 165 Kč nahrazuje 
částkou 2 768 335 Kč a v řádku vlastní náklady se částka 953 165 Kč nahrazuje částkou 
1 533 335 Kč 

- v příloze č. 4 k usnesení u položky č. 083 se dotace na objekt č.p. 269, Tychonova 4, k. 
ú. Hradčany, Praha 6 v řádku grant částka 500 000 Kč nahrazuje částkou 405 000 Kč, v 
řádku celkové náklady se částka 1 069 713 Kč nahrazuje částkou 866 669 Kč a v řádku 
vlastní náklady se částka 569 713 Kč nahrazuje částkou 461 669 Kč s tím, že ve sloupci 
předmět grantu se text nemění 

- v příloze č. 5 k usnesení u položky č. 008C se dotace na objekt Kostel Matky Boží před 
Týnem, Staroměstské náměstí, k. ú. Staré Město, Praha 1, v řádku grant částka 2 000 
000 Kč nahrazuje částkou 883 000 Kč, ve sloupci předmět grantu text: "oprava krovu a 
střechy bočních lodí kostela, oprava okenic na severní a jižní věži kostela - etapa 2018"  
nahrazuje textem: "oprava okenic na jižní věži kostela", v řádku celkové náklady se 
částka  3 102 671 Kč nahrazuje částkou 1 369 393 Kč a v řádku vlastní náklady se 
částka 1 102 671 Kč nahrazuje částkou 486 393 Kč 

- v příloze č. 5 k usnesení u položky č. 021C se dotace na objekt Kostel sv. Petra  a 
Pavla v Radotíně, náměstí sv. Petra a Pavla, k. ú.  Radotín,  Praha 16 v řádku grant 
částka 914 000 Kč nahrazuje částkou 751 000 Kč, v řádku celkové náklady se částka 1 
408 804 Kč nahrazuje částkou 1 157 545 Kč a v řádku vlastní náklady se částka 494 804 
Kč nahrazuje částkou 406 545 Kč s tím, že ve sloupci předmět grantu se text nemění 

I I .   s c h v a l u j e  

1.  dodatky č. 1 k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
grantu hl. m. Prahy  na zachování památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu 
(ostatní památkové objekty a objekty ve vlastnictví církví a náboženských 
společností) dle přílohy č. 1 - 16 tohoto usnesení 

2.  udělení grantu hl. m. Prahy formou dotace vlastníkům památkově významných 
objektů v roce 2018, které přesahují částku 200 000 Kč v celkové výši 1 100 000 Kč 
z běžných výdajů OPP MHMP, kap. 0680 - granty, § 3322, ORG 0098006, UZ 
000000115 dle přílohy č. 17 tohoto usnesení (ostatní památkově významné objekty - 
nemovité věci) s tím, že pokud by částka v režimu „de minimis” schválená žadateli 
uvedenému v příloze č. 17 tohoto usnesení ke dni podpisu veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí účelové dotace - grantu hl. m. Prahy znamenala u tohoto projektu 
překročení celkové výše podpory „de minimis”, budou finanční prostředky poskytnuty 
pouze do této výše 

3.  úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy dle přílohy č. 18 tohoto usnesení 

I I I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

1.  výpovědi z veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové dotace - grantu uvedené v 
příloze č. 6 k důvodové zprávě 

2.  zánik práva na čerpání grantu žadatelům uvedeným v příloze č. 6 k důvodové 
zprávě 

3.  zánik veřejnoprávní smlouvy č. DOT/80/02/000859/2018 uvedený v příloze č. 7 k 
důvodové zprávě 



I V .   u k l á d á  

1.  Radě HMP 

1.  zajistit realizaci bodu II. 3. tohoto usnesení 

Termín: 18.12.2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-6864  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 2/57 ze dne 13. 12. 2018  

 

   

stejnopis č. 

DODATEK č .  1  

k VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ  

č. DOT/80/02/000858/2018 ze dne 20. 6. 2018 
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - grantu č. 001 

na zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu 
 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb.,                               

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon                     

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“), s použitím  zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), mezi těmito subjekty (smluvními 

stranami): 
 

Hlavní město Praha  

se sídlem Mariánské nám. 2, PSČ 110 00 Praha 1 

zastoupené paní MgA. Hanou Třeštíkovou, členkou Rady hlavního města Prahy  

IČO: 00064581 

DIČ: CZ00064581 

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

č. ú. 5157998/6000 

(dále jen „poskytovatel“) 

 
a 

  

Společenství vlastníků domu Loretánské náměstí č.p. 102 

se sídlem Loretánské náměstí 102/8, PSČ 118 00 Praha 1 - Hradčany 

registrované u Městského soudu v Praze pod sp. zn. S 10805 

zastoupené panem JUDr. Petrem Michalem, Ph.D., předsedou výboru, a paní Ing. Evou 

Maškovou, členkou výboru 

IČO: 28977858 

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., se sídlem Radlická 333/150, PSČ 150 57, 

Praha 5 

 

číslo účtu: 237146702/0300  

(dále jen „příjemce“)  

I.  

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 6. 2018 Veřejnoprávní smlouvu č. DOT/80/02/000858/2018        

o poskytnutí účelové dotace – grantu č. 001 na zachování či obnovu památkové hodnoty a 

podstaty objektu č. p. 102, Loretánské náměstí 8, k.ú. Hradčany, Praha 1 (dále jen 

„Smlouva“).  Smlouva nabyla účinnosti dne 20. 6. 2018. 
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         V souladu s čl. VII. bod 6 Zásad pro poskytování grantů vlastníkům památkově významných 

objektů v roce 2018 a na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy (dále jen 

„ZHMP“) č.          ze dne               se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy: 

 

1.1. Článek I. odst. 1 Smlouvy se ruší a nově zní: 

Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace/grantu poskytovatelem příjemci 

ve výši 550 000 Kč (slovy pětsetpadesáttisíc korun českých) na zachování či obnovu památkové 

hodnoty a podstaty hmotného objektu (dále jen „obnova objektu“) v roce 2018: č. p. 102, 

Loretánské náměstí 8, k.ú. Hradčany, Praha 1. 

Výše účelové dotace/grantu představuje 46,06 % z celkových způsobilých (uznatelných) 

nákladů památkové obnovy, uvedených v Článku II. bod a) této Smlouvy.  

V souladu s § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, 

tímto hlavní město Praha potvrzuje, že tuto Smlouvu schválilo ZHMP usnesením č.  37/129 ze 

dne 17. 05. 2018 ve znění dodatku č. 1 schváleného usnesením ZHMP č. ____ ze dne 

______2018. 

1.2. Článek I. odst. 5 Smlouvy se ruší a nově zní: 

Příjemce se zavazuje použít grant výlučně na tyto stavební a případné restaurátorské práce:  

„pokračování opravy barokního krovu, 4. etapa, úseky A a F“ 

 

1.3. Článek II. písm. a) Smlouvy se ruší a nově zní: 

celkové náklady na stavební a případné restaurátorské práce uvedené v Článku I. odst. 5 této 

smlouvy budou činit minimálně 1 194 140,00 Kč s DPH a budou součástí vyúčtování dle 

tohoto článku, písm.  f) a g); 

 

1.4. Článek II. písm. h) Smlouvy se ruší a nově zní: 

poskytnutý grant bude poskytovatelem proplacen příjemci nejpozději do 28. 12. 2018 na účet 

uvedený v záhlaví Smlouvy, vždy však až na základě zápisu o provedené závěrečné kontrole 

prací zástupci OPP MHMP, pokud v něm bude osvědčeno splnění všech náležitostí a 

podmínek pro proplacení grantu dle tohoto článku, a po předání vyplněných Formulářů;  

 

1.5. Přílohy č. 1 a č. 2 ke smlouvě se ruší a nahrazují se Přílohou č. 1 a Přílohou č. 2 k dodatku   č. 

1 ke Smlouvě. 

 

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v celém svém rozsahu v platnosti a beze změn. 

 

II.  

1.   Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně sjednávají, že 

uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona o registru smluv zajistí poskytovatel.  
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2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti (6) autorizovaných stejnopisech, každý s platností 

originálu. Poskytovatel obdrží pět (5) stejnopisů a příjemce jeden (1) stejnopis. Autorizace se 

provede připojením otisku úředního razítka poskytovatele na přelepce dodatku č. 1. Tento 

dodatek obsahuje tři (3) strany a dvě (2) přílohy, tj. Přílohu č. 1 a Přílohu č. 2, které jsou jeho 

nedílnou součástí. 

3.  Za relevantní projev vůle smluvních stran se považuje pouze projev vůle učiněný v písemné 

formě, doručený druhé smluvní straně.  

4.  Vzájemná práva a povinnosti neupravené v tomto dodatku se řídí zákonem o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, zákonem o daních z příjmů, správním řádem, občanským 

zákoníkem, ostatními obecně závaznými právními předpisy a Zásadami pro poskytování grantů 

hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2018, schválenými usnesením 

Rady hlavního města Prahy č. 1319 ze dne 6. 6. 2017. 

5.   Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv 

(CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních 

stranách, číselné označení smlouvy a dodatků, datum podpisu a text smlouvy a dodatků.  

6.  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 

bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

7.   Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, že s obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 byl 

sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, v souladu se zákonem, nepříčí 

se dobrým mravům a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

  V Praze dne .........................     V Praze dne ......................... 

 

 

           

 

 

 

        .…..............................................            ………........................................... 

           za příjemce          za poskytovatele  

 

 

 

 

 

 

……………………………… 

           za příjemce 
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. DOT/80/02/000858/2018 - dodatek č. 1 
 

VYÚČTOVÁNÍ GRANTU 

pro příjemce grantu hl. m. Prahy 

vlastníkům památkově významných objektů v roce 2018 

 

Vyplněný formulář s požadovanými doklady předá příjemce grantu hl. m. Prahy (resp. osoba 

pověřená) zástupci OPP MHMP při závěrečné kontrole provedených prací 
 

 Číslo grantu hl. m. Prahy: Práce, na které byl grant poskytnut: 

001 pokračování opravy barokního krovu, 4. etapa, úseky A a F 

 

Skutečný začátek a konec realizace prací, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut: 

Začátek: Konec: 

 

Přehled financování 

vyplňte v souladu s přiloženými účetními nebo daňovými doklady 

(týká se prací, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut) 

náklady v Kč 

(podle přiložených účetních 

nebo daňových dokladů) 

A - celkový rozpočet prací ( = C + B )    

B - výše vlastního podílu financování ( = A – C )  

C - výše schváleného grantu hl. m. Prahy ( = A – B )  

 

Uveďte čísla účetních nebo daňových dokladů, které jsou nedílnou součástí tohoto vyúčtování: 

 

Příjemce je plátcem DPH:      ANO   /  NE      (Plátce DPH přiloží kopii registrace k DPH) 

 

 

Podpisy příjemců grantu hl. m. Prahy (resp. osob oprávněných k potvrzení správnosti faktur a 

závěrečného vyúčtování): 

 

- je-li žadatel plátcem DPH a uplatní-li odpočet DPH u příslušného finančního úřadu, uvede 

celkové náklady obnovy bez DPH. 

- je-li žadatel plátcem DPH a nemůže uplatnit odpočet DPH u příslušného finančního úřadu, 

uvede celkové náklady obnovy s DPH. 

- není-li žadatel plátcem DPH, uvede celkové náklady obnovy s DPH .  
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Příloha č. 2 k veřejnoprávní smlouvě č. DOT/80/02/000858/2018 – dodatek č. 1 

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ* 

 

o „Přehledu dotací poskytnutých z veřejných rozpočtů v rámci celé ČR“ 

v návaznosti na schválený projekt hl. m. Prahy - rok 2018 

č. grantu: 001    

 

Objekt:  č. p. 102, Loretánské náměstí 8, k. ú. Hradčany, Praha 1   

 

Předmět grantu:  pokračování opravy barokního krovu, 4. etapa, úseky A a F 

 
Veřejný 

poskytovatel  - 

název 

Název 

dotačního 

programu 

 

Předmět dotace 

Výše 

poskytnuté  

dotace v Kč 

     

     

     

     
Poznámka (doplňující informace k poskytnutým veřejným dotacím): 

 

 

 

 

V Praze dne 

Jméno / název vlastníka / vlastníků:  

Společenství vlastníků domu Loretánské náměstí č.p. 102 

se sídlem Loretánské náměstí 102/8, PSČ 118 00 Praha 1 - Hradčany 

 

 

Jméno/a a podpis/y příjemce/ců grantu hl. m. Prahy (resp. osob oprávněných k potvrzení 

Čestného prohlášení):  

JUDr. Petr Michal, PhD. (předseda výboru) 

  

Ing. Eva Mašková (členka výboru) 

 
 

 

*Vyplněný formulář s požadovanými doklady předá příjemce grantu hl. m. Prahy (resp. osoba 

pověřená) zástupci OPP MHMP při závěrečné kontrole provedených prací 



Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 2/57 ze dne 13. 12. 2018  

 

     

stejnopis č. 

DODATEK č .  1  

k VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ  

č. DOT/80/02/000860/2018 ze dne 19. 6. 2018 

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - grantu č. 004 

na zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu 
 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů“), s použitím zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) mezi těmito subjekty (smluvními stranami): 
 

Hlavní město Praha  

se sídlem Mariánské nám. 2, PSČ 110 00 Praha 1 

zastoupené paní MgA. Hanou Třeštíkovou, členkou Rady hlavního města Prahy  

IČO: 00064581 

DIČ: CZ00064581 

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

č. ú. 5157998/6000 

(dále jen „poskytovatel“) 

 
a 

  

Společenství vlastníků jednotek domu Maiselova 7 čp. 58 Praha 1 

se sídlem Maiselova 58/7, PSČ 110 00 Praha 1 - Josefov 

registrované u Městského soudu v Praze pod sp. zn. S 8937 

zastoupené panem Karlem Fuchsem, předsedou výboru a paní Dagmarou Saidlovou, členkou 

výboru 

IČO: 28393457 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. se sídlem Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 Praha 4 

 

číslo účtu: 2126616379/0800  

(dále jen „příjemce“)  

  

I. 

 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 6. 2018 Veřejnoprávní smlouvu č. DOT/80/02/000860/2018        

o poskytnutí účelové dotace – grantu č. 082 na zachování či obnovu památkové hodnoty a 

podstaty objektu č. p. 58, Maiselova 7, k. ú. Josefov, Praha 1 (dále jen „Smlouva“). Smlouva 

nabyla účinnosti dne 19. 6. 2018. 
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     V souladu s čl. VII. bod 6 Zásad pro poskytování grantů vlastníkům památkově významných 

objektů v roce 2018 a na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy (dále jen 

„ZHMP“)  č.          ze dne               se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy: 

1.1. Článek I. odst. 1 Smlouvy se ruší a nově zní: 

Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace/grantu poskytovatelem ve 

výši 203 000 Kč (slovy dvěstětřitisíce korun českých) na zachování či obnovu památkové 

hodnoty a podstaty hmotného objektu (dále jen „obnova objektu“) v roce 2018 č. p. 58, 

Maiselova 7, k. ú. Josefov, Praha 1. 

Výše účelové dotace/grantu představuje 32,52 % z celkových způsobilých (uznatelných) 

nákladů památkové obnovy, uvedených v Článku II. bod a) této Smlouvy.  

V souladu s  § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů, tímto hlavní město Praha potvrzuje, že tuto smlouvu schválilo ZHMP usnesením 

ZHMP č.  37/129 ze dne 17. 05. 2018 ve znění dodatku č. 1 schváleného usnesením ZHMP č. 

____ ze dne ______2018. 

1.2. Článek II. písm. a) Smlouvy se ruší a nově zní: 

  celkové náklady na stavební a případné restaurátorské práce uvedené v Článku I. odst. 5 této 

smlouvy budou činit minimálně 624 191,00 Kč s DPH a budou součástí vyúčtování dle tohoto 

článku, písm. f) a g); 

 

1.3. Článek II. písm. h) Smlouvy se ruší a nově zní: 

poskytnutý grant bude poskytovatelem proplacen příjemci nejpozději do 28. 12. 2018 na účet 

uvedený v záhlaví Smlouvy, vždy však až na základě zápisu o provedené závěrečné kontrole 

prací zástupci OPP MHMP, pokud v něm bude osvědčeno splnění všech náležitostí a 

podmínek pro proplacení grantu dle tohoto článku, a po předání vyplněných Formulářů;  

 

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v celém svém rozsahu v platnosti a beze změn. 

II.  

1.    Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně sjednávají, že 

uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona o registru smluv zajistí poskytovatel  

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti (6) autorizovaných stejnopisech, každý s platností 

originálu. Poskytovatel obdrží pět (5) stejnopisů a příjemce jeden (1) stejnopis. Autorizace se 

provede připojením otisku úředního razítka poskytovatele na přelepce dodatku č. 1. Tento 

dodatek obsahuje tři (3) strany.  

3. Za relevantní projev vůle smluvních stran se považuje pouze projev vůle učiněný v písemné 

formě, doručený druhé smluvní straně.  

4.  Vzájemná práva a povinnosti neupravené v tomto dodatku se řídí zákonem o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, zákonem o daních z příjmů, správním řádem, občanským 

zákoníkem, ostatními obecně závaznými právními předpisy a Zásadami pro poskytování grantů 
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hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2018, schválenými usnesením 

Rady hlavního města Prahy č. 1319 ze dne 6. 6. 2017. 

5.   Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv 

(CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních 

stranách, číselné označení smlouvy a dodatků, datum podpisu a text smlouvy a dodatků.  

6.  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 

bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

7.    Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, že s obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 byl 

sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, v souladu se zákonem, nepříčí 

se dobrým mravům a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

  V Praze dne .........................     V Praze dne ......................... 

 

 

 

 

 

           .…..............................................            ………........................................... 

           za příjemce          za poskytovatele  

 

 

 

 

 

 

……………………………… 

           za příjemce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Příloha č. 3 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 2/57 ze dne 13. 12. 2018  

 

      

stejnopis č. 

DODATEK č .  1  

k VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ   

č. DOT/80/02/000829/2018 ze dne 18. 6. 2018 

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - grantu č. 022 na zachování či obnovu 

památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu 
 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb.,                             

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon                       

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“), s použitím zákona č.  89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), mezi těmito subjekty 

(smluvními stranami): 
 

Hlavní město Praha  

se sídlem Mariánské nám. 2, PSČ 110 00 Praha 1 

zastoupené paní MgA. Hanou Třeštíkovou, členkou Rady hlavního města Prahy  

IČO: 00064581 

DIČ: CZ00064581 

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

číslo účtu: 5157998/6000 

(dále jen „poskytovatel“) 

a 

HOMEGLOBE, a. s. 

se sídlem Klimentská 1246/1, PSČ 110 00 Praha 1 – Nové Město 

registrovaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 7159 

zastoupena panem Alexanderem Adámkem, předsedou představenstva  

IČO: 26443601 

bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Želetavská 

1525/1, PSČ 140 02 Praha 4 

číslo účtu: 67510-005/2700 

(dále jen „příjemce“) 

 

I.  

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 6. 2018 Veřejnoprávní smlouvu č. DOT/80/02/000829/2018 

o poskytnutí účelové dotace – grantu č. 022 na zachování či obnovu památkové hodnoty a 

podstaty objektu č. p. 1246, Klimentská 1,  k. ú. Nové Město, Praha 1 (dále jen 

„Smlouva“). Smlouva nabyla účinnosti dne 19. 6. 2018. 

V souladu s čl. IV. bod 11 Zásad pro poskytování grantů vlastníkům památkově významných 

objektů v roce 2018 a na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy (dále jen 
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„ZHMP“) č.         , ze dne                 se smluvní strany dohodly na následující změně 

Smlouvy:  

 

 

 

 

1.1. Článek I. odst. 1 Smlouvy se ruší a nově zní: 

Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace/grantu poskytovatelem ve 

výši 1 380 000 Kč (slovy jedenmiliontřistaosmdesáttisíc korun českých) na zachování či 

obnovu památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu (dále jen „obnova objektu“) 

v roce 2018 č. p. 1246, Klimentská 1,  k. ú. Nové Město, Praha 1. 

Výše účelové dotace/grantu představuje 34,38% z celkových způsobilých (uznatelných) 

nákladů památkové obnovy, uvedených v Článku II. bod a) této Smlouvy. 

V souladu s § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů, tímto hlavní město Praha potvrzuje, že tuto smlouvu schválilo ZHMP usnesením 

ZHMP č. 37/129 ze dne 17. 5. 2018 ve znění dodatku č. 1 schváleného usnesením ZHMP č. 

____ ze dne ______2018. 

1.2. Článek I. odst. 5 Smlouvy se ruší a nově zní: 

Příjemce se zavazuje použít grant výlučně na tyto stavební a případné restaurátorské 

práce:  

„oprava uliční fasády do ulice Klimentské a ulice Revoluční, výměna výkladců a vstupních 

dveří do ulice Revoluční a repase vrat do ulice Klimentské“ 

 

1.3. Článek II. písm. a) Smlouvy se ruší a nově zní: 

celkové náklady na stavební a případné restaurátorské práce uvedené v Článku I. odst. 5 

této smlouvy budou činit minimálně 4 014 483,00 Kč bez DPH a budou součástí 

vyúčtování dle tohoto článku, písm.  f) a g); 

 

1.4. Článek II. písm. f) Smlouvy se ruší a nově zní: 

příjemce grantu je povinen požádat po ukončení prací nejpozději do čtvrtka 1. 11. 2018 

(telefonicky, e-mailem) zástupce OPP MHMP o stanovení termínu závěrečné kontroly 

provedených prací, na které byl poskytnut grant. Poskytovatel prostřednictvím svých 

zástupců OPP MHMP stanoví termín závěrečné kontroly provedených prací, na které byl 

poskytnut grant; tato kontrola může proběhnout až po nabytí účinnosti této smlouvy, tj. po 

uveřejnění této smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

registru smluv“), nejpozději však do pátku 16. 11. 2018, ve zvláště odůvodněných 

případech může ředitel OPP MHMP na písemnou, odůvodněnou žádosti příjemce schválit 

jiný termín kontroly, tak aby jí bylo možno uskutečnit nejpozději do úterý 4. 12. 2018, jinak 

nárok na poskytnutí grantu zaniká. V případě dodatečně schválených grantů dle Čl. IV 

odst. 11 Zásad pro poskytování grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných 

objektů v roce 2018, schválených usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1319 ze dne 

6. 6. 2017 se termín pro provedení závěrečné kontroly prodlužuje do 27. 12. 2018; 
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1.5. Článek II. písm. h) Smlouvy se ruší a nově zní: 

poskytnutý grant bude poskytovatelem proplacen příjemci nejpozději do 28. 12. 2018 na 

účet uvedený v záhlaví Smlouvy, a vždy však až na základě zápisu o provedené závěrečné 

kontrole prací zástupci OPP MHMP, pokud v něm bude osvědčeno splnění všech 

náležitostí a podmínek pro proplacení grantu dle tohoto článku, a po předání vyplněných 

Formulářů; 

 

1.6. Přílohy č. 1 a č. 2 ke Smlouvě se ruší a nahrazují se Přílohou č. 1 a Přílohou č. 2 

k dodatku č. 1 ke Smlouvě. 

 

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v celém rozsahu v platnosti a beze změn. 

 

II.  

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně 

sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona o registru smluv 

zajistí poskytovatel. 

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti (6) autorizovaných stejnopisech, každý s platností 

originálu. Poskytovatel obdrží pět (5) stejnopisů a příjemce jeden (1) stejnopis. Autorizace se 

provede připojením otisku úředního razítka poskytovatele na přelepce dodatku č. 1. Tento 

dodatek obsahuje tři (3) strany a dvě (2) přílohy, tj. Přílohu č. 1 a Přílohu č. 2, které jsou jeho 

nedílnou součástí. 

3. Za relevantní projev vůle smluvních stran se považuje pouze projev vůle učiněný v písemné 

formě, doručený druhé smluvní straně. 

4. Vzájemná práva a povinnosti neupravené v tomto dodatku č. 1 se řídí zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem o daních z příjmů, správním řádem, 

občanským zákoníkem, ostatními obecně závaznými právními předpisy a Zásadami pro 

poskytování grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2018, 

schválenými usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1319 ze dne 6. 6. 2017. 

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl uveden v Centrální 

evidenci smluv (CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje 

údaje o smluvních stranách, číselné označení smlouvy a dodatku, datum podpisu a text 

smlouvy a dodatku.  

6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 

bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

 



 4 

 

 

7. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, že s obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 

byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, v souladu se zákonem, 

nepříčí se dobrým mravům a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

          V Praze dne .........................     V Praze dne ......................... 

 

 

 

 

 

 

           .…..............................................            ………........................................... 

           za příjemce          za poskytovatele  
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 Příloha č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. DOT/80/02/000829/2018 – dodatek č. 1 
 

VYÚČTOVÁNÍ GRANTU 

pro příjemce grantu hl. m. Prahy 

vlastníkům památkově významných objektů v roce 2018 

 

Vyplněný formulář s požadovanými doklady předá příjemce grantu hl. m. Prahy (resp. osoba 

pověřená) zástupci OPP MHMP při závěrečné kontrole provedených prací 

 

Číslo grantu hl. m. Prahy:     Práce, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut: 

                022 
 oprava uliční fasády do ulice Klimentské a ulice Revoluční, výměna 

výkladců a vstupních dveří do ulice Revoluční a repase vrat do ulice 

Klimentské 

 

Skutečný začátek a konec realizace prací, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut: 

 

Začátek: Konec: 

 

Přehled financování 

vyplňte v souladu s přiloženými účetními nebo daňovými doklady 

(týká se prací, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut) 

náklady v Kč 

(podle přiložených účetních 

nebo daňových dokladů) 

A - celkový rozpočet prací ( = C + B )    

B - výše vlastního podílu financování ( = A – C )  

C - výše schváleného grantu hl. m. Prahy ( = A – B )  

 

Uveďte čísla účetních nebo daňových dokladů, které jsou nedílnou součástí tohoto 

vyúčtování: 

 

Příjemce je plátcem DPH:      ANO   /  NE      (Plátce DPH přiloží kopii registrace k DPH) 

 

 

Podpisy příjemců grantu hl. m. Prahy (resp. osob oprávněných k potvrzení správnosti faktur a 

závěrečného vyúčtování): 

- je-li žadatel plátcem DPH a uplatní-li odpočet DPH u příslušného finančního úřadu, uvede 

celkové náklady obnovy bez DPH. 

- je-li žadatel plátcem DPH a nemůže uplatnit odpočet DPH u příslušného finančního 

úřadu, uvede celkové náklady obnovy s DPH. 

- není-li žadatel plátcem DPH, uvede celkové náklady obnovy s DPH .  
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Příloha č. 2 k veřejnoprávní smlouvě č. DOT/80/02/00829/2018 – dodatek č. 1 

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ* 

 

o „Přehledu dotací poskytnutých z veřejných rozpočtů v rámci celé ČR“ 

v návaznosti na schválený projekt hl. m. Prahy  - rok 2018 

č. grantu: 022  

 

Objekt: č. p. 1246, Klimentská 1,  k. ú. Nové Město, Praha 1 

 

Předmět grantu:    oprava uliční fasády do ulice Klimentské a ulice Revoluční,  

                                 výměna výkladců a vstupních dveří do ulice Revoluční a  

                                 repase vrat do ulice Klimentské 

 
Veřejný 

poskytovatel  - 

název 

Název dotačního 

programu 
Předmět dotace 

Výše 

poskytnuté  

dotace v Kč 

    

    

    

    
Poznámka (doplňující informace k poskytnutým veřejným dotacím): 

 

 

 

V Praze dne 

HOMEGLOBE, a. s. 

se sídlem Klimentská 1246/1, PSČ 110 00 Praha 1 – Nové Město 

 

 
 

Jméno/a a podpis/y příjemce/ců grantu hl. m. Prahy (resp. osob oprávněných k potvrzení 

Čestného prohlášení):  

Alexander Adámek – předseda představenstva 

 

*Vyplněný formulář s požadovanými doklady předá příjemce grantu hl. m. Prahy (resp. osoba 

pověřená) zástupci OPP MHMP při závěrečné kontrole provedených prací 
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stejnopis č. 

DODATEK č .  1  

k VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ   

č. DOT/80/02/000828/2018 ze dne 18. 6. 2018 

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - grantu č. 027 na zachování či obnovu 

památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu 
 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb.,                             

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon                       

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“), s použitím  zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a  zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), mezi těmito subjekty 

(smluvními stranami): 

 

Hlavní město Praha  

se sídlem Mariánské nám. 2, PSČ 110 00 Praha 1 

zastoupené paní MgA. Hanou Třeštíkovou, členkou Rady hlavního města Prahy  

IČO: 00064581 

DIČ: CZ00064581 

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

číslo účtu: 5157998/6000 

(dále jen „poskytovatel“) 

a 

Společenství vlastníků jednotek ul. Petrská čp. 1171/21 Praha 1 

se sídlem Petrská 1171/21, PSČ 110 00 Praha 1 – Nové Město 

registrované u Městského soudu v Praze pod sp. zn. S 5372 

zastoupené paní Evou Gorgolovou, předsedkyní společenství vlastníků 

IČO: 27207374 

bankovní spojení:  Československá obchodní banka a.s. se sídlem Radlická 333/150, PSČ 150 57 

Praha 5 

číslo účtu: 195247459/0300 

(dále jen „příjemce“) 

 

 

I.  

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 6. 2018 Veřejnoprávní smlouvu č. DOT/80/02/000828/2018 

o poskytnutí účelové dotace – grantu č. 027 na zachování či obnovu památkové hodnoty a 

podstaty objektu č. p. 1171, Petrská 21, k. ú. Nové Město, Praha 1 (dále jen „Smlouva“). 

Smlouva nabyla účinnosti dne 19. 6. 2018.     

V souladu s čl. IV. bod 11 Zásad pro poskytování grantů vlastníkům památkově významných 

objektů v roce 2018 a na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy (dále jen 
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„ZHMP“) č.         , ze dne                 se smluvní strany dohodly na následující změně 

Smlouvy:  

 

1.1. Článek I. odst. 1 Smlouvy se ruší a nově zní: 

Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace/grantu poskytovatelem ve 

výši 760 000 Kč (slovy sedmsetšedesáttisíc korun českých) na zachování či obnovu 

památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu (dále jen „obnova objektu“) v roce 2018: 

č. p. 1171, Petrská 21, k. ú. Nové Město, Praha 1. 

Výše účelové dotace/grantu představuje 32,50% z celkových způsobilých (uznatelných) 

nákladů památkové obnovy, uvedených v Článku II. bod a) této Smlouvy. 

V souladu s § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů, tímto hlavní město Praha potvrzuje, že tuto smlouvu schválilo ZHMP usnesením 

ZHMP č. 37/129 ze dne 17. 5. 2018 ve znění dodatku č. 1 schváleného usnesením ZHMP č. 

____ ze dne ______2018. 

1.2. Článek I. odst. 5 Smlouvy se ruší a nově zní: 

Příjemce se zavazuje použít grant výlučně na tyto stavební a případné restaurátorské 

práce:  

„výměna oken uliční fasády, výměna oken dvorní fasády - na pavlačích“ 

 

1.3. Článek II. písm. a) Smlouvy se ruší a nově zní: 

celkové náklady na stavební a případné restaurátorské práce uvedené v Článku I. odst. 5 

této smlouvy budou činit minimálně 2 338 135,00 Kč s DPH a budou součástí vyúčtování 

dle tohoto článku, písm. f) a g); 

 

1.4. Článek II. písm. f) Smlouvy se ruší a nově zní: 

příjemce grantu je povinen požádat po ukončení prací nejpozději do čtvrtka 1. 11. 2018 

(telefonicky, e-mailem) zástupce OPP MHMP o stanovení termínu závěrečné kontroly 

provedených prací, na které byl poskytnut grant. Poskytovatel prostřednictvím svých 

zástupců OPP MHMP stanoví termín závěrečné kontroly provedených prací, na které byl 

poskytnut grant; tato kontrola může proběhnout až po nabytí účinnosti této smlouvy, tj. po 

uveřejnění této smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o registru smluv“), nejpozději však do pátku 16. 11. 2018, ve zvláště odůvodněných 

případech může ředitel OPP MHMP na písemnou, odůvodněnou žádosti příjemce schválit 

jiný termín kontroly, tak aby jí bylo možno uskutečnit nejpozději do úterý 4. 12. 2018, jinak 

nárok na poskytnutí grantu zaniká. V případě dodatečně schválených grantů dle Čl. IV 

odst. 11 Zásad pro poskytování grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných 

objektů v roce 2018, schválených usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1319 ze dne 

6. 6. 2017 se termín pro provedení závěrečné kontroly prodlužuje do 27. 12. 2018; 

 

1.5. Článek II. písm. h) Smlouvy se ruší a nově zní: 

poskytnutý grant bude poskytovatelem proplacen příjemci nejpozději do 28. 12. 2018 na 

účet uvedený v záhlaví Smlouvy, a vždy však až na základě zápisu o provedené závěrečné 

kontrole prací zástupci OPP MHMP, pokud v něm bude osvědčeno splnění všech 
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náležitostí a podmínek pro proplacení grantu dle tohoto článku, a po předání vyplněných 

Formulářů; 

 

1.6. Přílohy č. 1 a č. 2 ke Smlouvě se ruší a nahrazují se Přílohou č. 1 a Přílohou č. 2 

k dodatku č. 1 ke Smlouvě. 

 

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v celém rozsahu v platnosti a beze změn. 

II.  

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně 

sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona o registru smluv 

zajistí poskytovatel. 

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti (6) autorizovaných stejnopisech, každý s platností 

originálu. Poskytovatel obdrží pět (5) stejnopisů a příjemce jeden (1) stejnopis. Autorizace se 

provede připojením otisku úředního razítka poskytovatele na přelepce dodatku č. 1. Tento 

dodatek obsahuje tři (3) strany a dvě (2) přílohy, tj. Přílohu č. 1 a Přílohu č. 2, které jsou jeho 

nedílnou součástí. 

3. Za relevantní projev vůle smluvních stran se považuje pouze projev vůle učiněný v písemné 

formě, doručený druhé smluvní straně. 

4. Vzájemná práva a povinnosti neupravené v tomto dodatku č. 1 se řídí zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem o daních z příjmů, správním řádem, 

občanským zákoníkem, ostatními obecně závaznými právními předpisy a Zásadami pro 

poskytování grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2018, 

schválenými usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1319 ze dne 6. 6. 2017. 

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl uveden v Centrální 

evidenci smluv (CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje 

údaje o smluvních stranách, číselné označení smlouvy a dodatku, datum podpisu a text 

smlouvy a dodatku.  

6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 

bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

7. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, že s obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 

byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, v souladu se zákonem, 

nepříčí se dobrým mravům a na důkaz toho připojují své podpisy. 

  V Praze dne .........................     V Praze dne ......................... 

 

 

 

           .…..............................................            ………........................................... 
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           za příjemce          za poskytovatele  
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 Příloha č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. DOT/80/02/000828/2018 – dodatek č. 1 
 

VYÚČTOVÁNÍ GRANTU 

pro příjemce grantu hl. m. Prahy 

vlastníkům památkově významných objektů v roce 2018 

 

Vyplněný formulář s požadovanými doklady předá příjemce grantu hl. m. Prahy (resp. osoba 

pověřená) zástupci OPP MHMP při závěrečné kontrole provedených prací 

 

Číslo grantu hl. m. Prahy:     Práce, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut: 

                027  výměna oken uliční fasády, výměna oken dvorní fasády – 

 na pavlačích 

 

Skutečný začátek a konec realizace prací, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut: 

 

Začátek: Konec: 

 

Přehled financování 

vyplňte v souladu s přiloženými účetními nebo daňovými doklady 

(týká se prací, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut) 

náklady v Kč 

(podle přiložených účetních 

nebo daňových dokladů) 

A - celkový rozpočet prací ( = C + B )    

B - výše vlastního podílu financování ( = A – C )  

C - výše schváleného grantu hl. m. Prahy ( = A – B )  

 

Uveďte čísla účetních nebo daňových dokladů, které jsou nedílnou součástí tohoto 

vyúčtování: 

 

Příjemce je plátcem DPH:      ANO   /  NE      (Plátce DPH přiloží kopii registrace k DPH) 

 

 

Podpisy příjemců grantu hl. m. Prahy (resp. osob oprávněných k potvrzení správnosti faktur a 

závěrečného vyúčtování): 

- je-li žadatel plátcem DPH a uplatní-li odpočet DPH u příslušného finančního úřadu, uvede 

celkové náklady obnovy bez DPH. 

- je-li žadatel plátcem DPH a nemůže uplatnit odpočet DPH u příslušného finančního 

úřadu, uvede celkové náklady obnovy s DPH. 

- není-li žadatel plátcem DPH, uvede celkové náklady obnovy s DPH .  
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Příloha č. 2 k veřejnoprávní smlouvě č. DOT/80/02/00825/2018 – dodatek č. 1 

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ* 

 

o „Přehledu dotací poskytnutých z veřejných rozpočtů v rámci celé ČR“ 

v návaznosti na schválený projekt hl. m. Prahy  - rok 2018 

č. grantu: 027  

 

Objekt: č. p. 1171, Petrská 21, k. ú. Nové Město, Praha 1 

 

Předmět grantu:    výměna oken uliční fasády, výměna oken dvorní fasády –  

                                 na pavlačích 

 

 
Veřejný 

poskytovatel  - 

název 

Název dotačního 

programu 
Předmět dotace 

Výše 

poskytnuté  

dotace v Kč 

    

    

    

    
Poznámka (doplňující informace k poskytnutým veřejným dotacím): 

 

 

 

V Praze dne 

Společenství vlastníků jednotek ul. Petrská čp. 1171/21 Praha 1 

se sídlem Petrská 1171/21, PSČ 110 00 Praha – Nové Město 

 

 
 

Jméno/a a podpis/y příjemce/ců grantu hl. m. Prahy (resp. osob oprávněných k potvrzení 

Čestného prohlášení):  

Eva Gorgolová, předsedkyně společenství vlastníků  

 

 

 

*Vyplněný formulář s požadovanými doklady předá příjemce grantu hl. m. Prahy (resp. osoba 

pověřená) zástupci OPP MHMP při závěrečné kontrole provedených prací 
 



Příloha č. 5 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 2/57 ze dne 13. 12. 2018  

 

     

stejnopis č. 

DODATEK č .  1  

k VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ  

č. DOT/80/02/000857/2018 ze dne 12. 6. 2018 

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - grantu č. 041 

na zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu 
 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů“), s použitím zákona č.  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) mezi těmito subjekty (smluvními stranami): 
 

Hlavní město Praha  

se sídlem Mariánské nám. 2, PSČ 110 00 Praha 1 

zastoupené paní MgA. Hanou Třeštíkovou, členkou Rady hlavního města Prahy  

IČO: 00064581 

DIČ: CZ00064581 

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

č. ú. 5157998/6000 

(dále jen „poskytovatel“) 

 
a 

  

Společenství vlastníků jednotek Svatý Jan pro dům Liliová 249/6 v Praze 1 

se sídlem Liliová 249/6, PSČ 110 00 Praha – Staré Město 

registrované u Městského soudu v Praze pod sp. zn. S 11863 

zastoupené paní RNDr. Renatou Holzbachovou, předsedkyní výboru a paní Věrou 

Bešťákovou, místopředsedkyní výboru 

IČO: 24717517 

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 Praha 4 

číslo účtu: 2343927309/0800 

(dále jen „příjemce“) 

 

 

I.  

  

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 6. 2018 Veřejnoprávní smlouvu č. DOT/80/02/000857/2018        

o poskytnutí účelové dotace – grantu č. 041 na zachování či obnovu památkové hodnoty a 

podstaty objektu č. p. 249, Liliová 6, k. ú. Staré Město, Praha 1 (dále jen „Smlouva“).  

Smlouva nabyla účinnosti dne 13. 6. 2018. 
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V souladu s čl. VII. bod 6 Zásad pro poskytování grantů vlastníkům památkově významných 

objektů v roce 2018 a na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy (dále jen 

„ZHMP“) č.          ze dne               se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy: 

 

1.1. Článek I. odst. 1 Smlouvy se ruší a nově zní: 

Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace/grantu poskytovatelem ve 

výši 264 000 Kč (slovy dvěstěšedesátčtyřitisíce korun českých) na zachování či obnovu 

památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu (dále jen „obnova objektu“) v roce 2018 č. p. 

249, Liliová 6, k. ú. Staré Město, Praha 1. 

Výše účelové dotace/grantu představuje 33,98 % z celkových způsobilých (uznatelných) 

nákladů památkové obnovy, uvedených v Článku II. bod a) této Smlouvy.  

V souladu s  § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů, tímto hlavní město Praha potvrzuje, že tuto smlouvu schválilo ZHMP usnesením č. 

37/129 ze dne 17. 05. 2018 ve znění dodatku č. 1 schváleného ZHMP č. ____ ze dne 

______2018. 

1.2. Článek II. písm. a) Smlouvy se ruší a nově zní: 

celkové náklady na stavební a případné restaurátorské práce uvedené v Článku I. odst. 5 této 

smlouvy budou činit minimálně 776 838,00 Kč s DPH a budou součástí vyúčtování dle tohoto 

článku, písm. f) a g); 

 

 

1.3. Článek II. písm. h) Smlouvy se ruší a nově zní: 

poskytnutý grant bude poskytovatelem proplacen příjemci nejpozději do 28. 12. 2018 na účet 

uvedený v záhlaví Smlouvy, a vždy však až na základě zápisu o provedené závěrečné kontrole 

prací zástupci OPP MHMP, pokud v něm bude osvědčeno splnění všech náležitostí a 

podmínek pro proplacení grantu dle tohoto článku, a po předání vyplněných Formulářů; 

 

 

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v celém rozsahu v platnosti a beze změn. 

II.  

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění 

tohoto dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona o registru smluv zajistí poskytovatel. 

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti (6) autorizovaných stejnopisech, každý s platností 

originálu. Poskytovatel obdrží pět (5) stejnopisů a příjemce jeden (1) stejnopis. Autorizace se 

provede připojením otisku úředního razítka poskytovatele na přelepce dodatku č. 1. Tento 

dodatek obsahuje tři (3) strany. 

3. Za relevantní projev vůle smluvních stran se považuje pouze projev vůle učiněný v písemné 

formě, doručený druhé smluvní straně. 
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4. Vzájemná práva a povinnosti neupravené v tomto dodatku č. 1 se řídí zákonem o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, zákonem o daních z příjmů, správním řádem, občanským 

zákoníkem, ostatními obecně závaznými právními předpisy a Zásadami pro poskytování grantů 

hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2018, schválenými usnesením 

Rady hlavního města Prahy č. 1319 ze dne 6. 6. 2017. 

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci 

smluv (CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje 

o smluvních stranách, číselné označení smlouvy a dodatku, datum podpisu a text smlouvy a 

dodatku.  

6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 

bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

7. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, že s obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 byl 

sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, v souladu se zákonem, nepříčí 

se dobrým mravům a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

  V Praze dne .........................     V  Praze dne ......................... 

 

 

           .…..............................................            ………........................................... 

           za příjemce          za poskytovatele  

 

 

 

……………………………… 

           za příjemce 

 

 

 

 

 
 



Příloha č. 6 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 2/57 ze dne 13. 12. 2018  

 

      

stejnopis č. 

DODATEK č .  1  

k VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ   

č. DOT/80/02/000853/2018 ze dne 19. 6. 2018 

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - grantu č. 048 na zachování či obnovu 

památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu 
 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb.,                             

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon                       

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“), s použitím zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád), mezi těmito subjekty 

(smluvními stranami): 
 

Hlavní město Praha  

se sídlem Mariánské nám. 2, PSČ 110 00 Praha 1 

zastoupené paní MgA. Hanou Třeštíkovou, členkou Rady hlavního města Prahy  

IČO: 00064581 

DIČ: CZ00064581 

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

číslo účtu: 5157998/6000 

(dále jen „poskytovatel“) 

a 

Bytové družstvo Melounová č.p. 519 

se sídlem Melounová 519/5, 120 00 Praha 2 – Nové Město 

registrované u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Dr 8170 

zastoupené paní Hanou Ješkeovou, předsedkyní představenstva a paní Olgou Kostrbovou, 

místopředsedkyní představenstva 

IČO: 03018032 

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 Praha 4 

číslo účtu: 3574547359/0800 

(dále jen „příjemce“) 

 

 

I.  

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 6. 2018 Veřejnoprávní smlouvu č. DOT/80/02/000853/2018 

o poskytnutí účelové dotace – grantu č. 048 na zachování či obnovu památkové hodnoty a 

podstaty objektu č. p. 519, Melounová 5,  k. ú. Nové Město, Praha 2 (dále jen „Smlouva“). 

Smlouva nabyla účinnosti dne 19. 6. 2018. 
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V souladu s  čl. IV. bod 11 Zásad pro poskytování grantů vlastníkům památkově 

významných objektů v roce 2018 a na základě usnesení  Zastupitelstva hlavního města Prahy 

(dále jen „ZHMP“) č.         , ze dne                 se smluvní strany dohodly na následující změně 

Smlouvy:  

 

1.1. Článek I. odst. 1 Smlouvy se ruší a nově zní: 

Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace/grantu poskytovatelem ve 

výši 1 130 000 Kč (slovy jedenmilionjednostotřicettisíc korun českých) na zachování či 

obnovu památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu (dále jen „obnova objektu“) 

v roce 2018: č. p. 519, Melounová 5,  k. ú. Nové Město, Praha 2. 

Výše účelové dotace/grantu představuje 43,90% z celkových způsobilých (uznatelných) 

nákladů památkové obnovy, uvedených v Článku II. bod a) této Smlouvy. 

V souladu s  § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů tímto hlavní město Praha potvrzuje, že tuto smlouvu schválilo ZHMP usnesením 

ZHMP č. 37/129 ze dne 17. 5. 2018 ve znění dodatku č. 1 schváleného usnesením ZHMP č. 

____ ze dne ______2018. 

1.2. Článek I. odst. 5 Smlouvy se ruší a nově zní: 

Příjemce se zavazuje použít grant výlučně na tyto stavební a případné restaurátorské 

práce:  

„postupná výměna oken a truhlářských výplní -  uliční část Ječná a Melounová“ 

 

1.3. Článek II. písm. a) Smlouvy se ruší a nově zní: 

celkové náklady na stavební a případné restaurátorské práce uvedené v Článku I. odst. 5 

této smlouvy budou činit minimálně 2 573 829,00 Kč s DPH a budou součástí vyúčtování 

dle tohoto článku, písm. f) a g); 

 

1.4. Článek II. písm. f) Smlouvy se ruší a nově zní: 

příjemce grantu je povinen požádat po ukončení prací nejpozději do čtvrtka 1. 11. 2018 

(telefonicky, e-mailem) zástupce OPP MHMP o stanovení termínu závěrečné kontroly 

provedených prací, na které byl poskytnut grant. Poskytovatel prostřednictvím svých 

zástupců OPP MHMP stanoví termín závěrečné kontroly provedených prací, na které byl 

poskytnut grant; tato kontrola může proběhnout až po nabytí účinnosti této smlouvy, tj. po 

uveřejnění této smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

registru smluv“), nejpozději však do pátku 16. 11. 2018, ve zvláště odůvodněných 

případech může ředitel OPP MHMP na písemnou, odůvodněnou žádosti příjemce schválit 

jiný termín kontroly, tak aby jí bylo možno uskutečnit nejpozději do úterý 4. 12. 2018, jinak 

nárok na poskytnutí grantu zaniká. V případě dodatečně schválených grantů dle Čl. IV 

odst. 11 Zásad pro poskytování grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných 

objektů v roce 2018, schválených usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1319 ze dne 

6. 6. 2017 se termín pro provedení závěrečné kontroly prodlužuje do 27. 12. 2018; 
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1.5. Článek II. písm. h) Smlouvy se ruší a nově zní: 

poskytnutý grant bude poskytovatelem proplacen příjemci nejpozději do 28. 12. 2018 na 

účet uvedený v záhlaví Smlouvy, a vždy však až na základě zápisu o provedené závěrečné 

kontrole prací zástupci OPP MHMP, pokud v něm bude osvědčeno splnění všech 

náležitostí a podmínek pro proplacení grantu dle tohoto článku, a po předání vyplněných 

Formulářů; 

 

1.6. Přílohy č. 1 a č. 2 ke Smlouvě se ruší a nahrazují se Přílohou č. 1 a Přílohou č. 2 

k dodatku č. 1 ke Smlouvě. 

 

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v celém rozsahu v platnosti a beze změn. 

 

II.  

 

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně 

sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona o registru smluv 

zajistí poskytovatel. 

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti (6) autorizovaných stejnopisech, každý s platností 

originálu. Poskytovatel obdrží pět (5) stejnopisů a příjemce jeden (1) stejnopis. Autorizace se 

provede připojením otisku úředního razítka poskytovatele na přelepce dodatku č. 1. Tento 

dodatek obsahuje tři (3) strany a dvě (2) přílohy, tj. Přílohu č. 1 a Přílohu č. 2, které jsou jeho 

nedílnou součástí. 

3. Za relevantní projev vůle smluvních stran se považuje pouze projev vůle učiněný v písemné 

formě, doručený druhé smluvní straně. 

4. Vzájemná práva a povinnosti neupravené v tomto dodatku č. 1 se řídí zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem o daních z příjmů, správním řádem, 

občanským zákoníkem, ostatními obecně závaznými právními předpisy a Zásadami pro 

poskytování grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2018, 

schválenými usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1319 ze dne 6. 6. 2017. 

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl uveden v Centrální 

evidenci smluv (CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje 

údaje o smluvních stranách, číselné označení smlouvy a dodatku, datum podpisu a text 

smlouvy a dodatku.  
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6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 

bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

7. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, že s obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 

byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, v souladu se zákonem, 

nepříčí se dobrým mravům a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

V Praze dne .........................     V  Praze dne ......................... 

 

 

 

 

 

 

           .…..............................................            ………........................................... 

           za příjemce          za poskytovatele  

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………. 

          za příjemce 
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 Příloha č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. DOT/80/02/000853/2018 – dodatek č. 1 
 

VYÚČTOVÁNÍ GRANTU 

pro příjemce grantu hl. m. Prahy 

vlastníkům památkově významných objektů v roce 2018 

 

Vyplněný formulář s požadovanými doklady předá příjemce grantu hl. m. Prahy (resp. osoba 

pověřená) zástupci OPP MHMP při závěrečné kontrole provedených prací 

 

Číslo grantu hl. m. Prahy:     Práce, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut: 

                048 postupná výměna oken a truhlářských výplní -  uliční část Ječná a 

Melounová 

 

Skutečný začátek a konec realizace prací, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut: 

 

Začátek: Konec: 

 

Přehled financování 

vyplňte v souladu s přiloženými účetními nebo daňovými doklady 

(týká se prací, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut) 

náklady v Kč 

(podle přiložených účetních 

nebo daňových dokladů) 

A - celkový rozpočet prací ( = C + B )    

B - výše vlastního podílu financování ( = A – C )  

C - výše schváleného grantu hl. m. Prahy ( = A – B )  

 

Uveďte čísla účetních nebo daňových dokladů, které jsou nedílnou součástí tohoto 

vyúčtování: 

 

Příjemce je plátcem DPH:      ANO   /  NE      (Plátce DPH přiloží kopii registrace k DPH) 

 

 

Podpisy příjemců grantu hl. m. Prahy (resp. osob oprávněných k potvrzení správnosti faktur a 

závěrečného vyúčtování): 

- je-li žadatel plátcem DPH a uplatní-li odpočet DPH u příslušného finančního úřadu, uvede 

celkové náklady obnovy bez DPH. 

- je-li žadatel plátcem DPH a nemůže uplatnit odpočet DPH u příslušného finančního 

úřadu, uvede celkové náklady obnovy s DPH. 

- není-li žadatel plátcem DPH, uvede celkové náklady obnovy s DPH .  
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Příloha č. 2 k veřejnoprávní smlouvě č. DOT/80/02/00853/2018 – dodatek č. 1 

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ* 

 

o „Přehledu dotací poskytnutých z veřejných rozpočtů v rámci celé ČR“ 

v návaznosti na schválený projekt hl. m. Prahy  - rok 2018 

č. grantu: 048  

 

Objekt: č. p. 519, Melounová 5,  k. ú. Nové Město, Praha 2 

 

Předmět grantu:    postupná výměna oken a truhlářských výplní -  uliční část  

                                 Ječná a Melounová 
Veřejný 

poskytovatel  - 

název 

Název dotačního 

programu 
Předmět dotace 

Výše 

poskytnuté  

dotace v Kč 

    

    

    

    
Poznámka (doplňující informace k poskytnutým veřejným dotacím): 

 

 

 

V Praze dne 

Bytové družstvo Melounová č.p. 519 

se sídlem Melounová 519/5, 120 00 Praha 2 – Nové Město 

 

 
 

Jméno/a a podpis/y příjemce/ců grantu hl. m. Prahy (resp. osob oprávněných k potvrzení 

Čestného prohlášení):  

Hana Ješkeová (předsedkyně představenstva)  

 

Olga Kostrbová (místopředsedkyně představenstva) 

 

 

*Vyplněný formulář s požadovanými doklady předá příjemce grantu hl. m. Prahy (resp. osoba 

pověřená) zástupci OPP MHMP při závěrečné kontrole provedených prací 
 



Příloha č. 7 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 2/57 ze dne 13. 12. 2018  

 

     

stejnopis č. 

DODATEK č .  1  

k VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ  

č. DOT/80/02/000851/2018 ze dne 19. 6. 2018 

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - grantu č. 054 

na zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu 
 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb.,                             

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon                       

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“), s použitím zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), mezi těmito subjekty 

(smluvními stranami): 
 

Hlavní město Praha  

se sídlem Mariánské nám. 2, PSČ 110 00 Praha 1 

zastoupené paní MgA. Hanou Třeštíkovou, členkou Rady hlavního města Prahy  

IČO: 00064581 

DIČ: CZ00064581 

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

č. ú. 5157998/6000 

(dále jen „poskytovatel“) 

 
a 

  

Společenství vlastníků Rezidence Chodská 1181 - Praha, Vinohrady 

se sídlem Chodská 1181/7, PSČ 120 00 Praha 2 - Vinohrady 

registrované u Městského soudu v Praze pod sp. zn. S 10168 

zastoupené panem Ing. Janem Kislingerem, předsedou společenství vlastníků 

IČO: 72028203 
 

 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 Praha 4  

číslo účtu: 2121479379/0800 

(dále jen „příjemce“) 

 

  

I. 

 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 6. 2018 Veřejnoprávní smlouvu  č. DOT/80/02/000851/2018 

o poskytnutí účelové dotace – grantu č. 054 na zachování či obnovu památkové hodnoty a 

podstaty objektu č. p. 1181, Chodská 7, k. ú. Vinohrady, Praha 2 (dále jen „Smlouva“). 

Smlouva nabyla účinnosti dne 19. 6. 2018. 

 

    V souladu s čl. VII. bod 6 Zásad pro poskytování grantů vlastníkům památkově významných 

objektů v roce 2018 a na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy (dále jen 

„ZHMP“) č.          ze dne               se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy: 
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1.1. Článek I. odst. 1 Smlouvy se ruší a nově zní: 

Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace – grantu poskytovatelem 

ve výši 808 000 Kč (slovy osmsetosmtisíc korun českých) na zachování či obnovu 

památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu (dále jen „obnova objektu“) v roce 2018: 

č. p. 1181, Chodská 7, k. ú. Vinohrady, Praha 2. 

Výše účelové dotace/grantu představuje 38,99 % z celkových způsobilých (uznatelných) 

nákladů památkové obnovy, uvedených v Článku II. bod a) této Smlouvy.  

V souladu s  § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů tímto hlavní město Praha potvrzuje, že tuto smlouvu schválilo ZHMP usnesením 

č. 37/129 ze dne 17. 05. 2018 ve znění dodatku č. 1 schváleného usnesením ZHMP č. ____ 

ze dne ______2018. 

1.2. Článek II. písm. a) Smlouvy se ruší a nově zní: 

celkové náklady na stavební a případné restaurátorské práce uvedené v Článku I. odst. 5 

této smlouvy budou činit minimálně 2 072 527,00 Kč s DPH a budou součástí vyúčtování 

dle tohoto článku, písm. f) a g); 

 

1.3. Článek II. písm. h) Smlouvy se ruší a nově zní: 

poskytnutý grant bude poskytovatelem proplacen příjemci nejpozději do 28. 12. 2018 na 

účet uvedený v záhlaví Smlouvy, a vždy však až na základě zápisu o provedené závěrečné 

kontrole prací zástupci OPP MHMP, pokud v něm bude osvědčeno splnění všech náležitostí 

a podmínek pro proplacení grantu dle tohoto článku, a po předání vyplněných Formulářů; 

 

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v celém rozsahu v platnosti a beze změn. 

II.  

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně 

sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona o registru smluv 

zajistí poskytovatel. 

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti (6) autorizovaných stejnopisech, každý s platností 

originálu. Poskytovatel obdrží pět (5) stejnopisů a příjemce jeden (1) stejnopis. Autorizace se 

provede připojením otisku úředního razítka poskytovatele na přelepce dodatku č. 1. Tento 

dodatek obsahuje tři (3) strany. 

3. Za relevantní projev vůle smluvních stran se považuje pouze projev vůle učiněný v písemné 

formě, doručený druhé smluvní straně. 

4. Vzájemná práva a povinnosti neupravené v tomto dodatku č. 1 se řídí zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem o daních z příjmů, správním řádem, 

občanským zákoníkem, ostatními obecně závaznými právními předpisy a Zásadami pro 

poskytování grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2018, 

schválenými usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1319 ze dne 6. 6. 2017. 
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5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl uveden v Centrální 

evidenci smluv (CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje 

údaje o smluvních stranách, číselné označení smlouvy a dodatku, datum podpisu a text 

smlouvy a dodatku.  

6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 

bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

7. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, že s obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 

byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, v souladu se zákonem, 

nepříčí se dobrým mravům a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

  V Praze dne .........................     V  Praze dne ......................... 

 

 

 

 

           .…..............................................            ………........................................... 

           za příjemce          za poskytovatele  

 

 
 



Příloha č. 8 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 2/57 ze dne 13. 12. 2018  

 

      

stejnopis č. 

DODATEK č .  1  

k VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ   

č. DOT/80/02/000818/2018 ze dne 20. 6. 2018 

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - grantu č. 079 na zachování či obnovu 

památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu 
 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb.,                             

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon                       

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“), s použitím  zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), mezi těmito subjekty 

(smluvními stranami): 
 

Hlavní město Praha  

se sídlem Mariánské nám. 2, PSČ 110 00 Praha 1 

zastoupené paní MgA. Hanou Třeštíkovou, členkou Rady hlavního města Prahy  

IČO: 00064581 

DIČ: CZ00064581 

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

číslo účtu: 5157998/6000 

(dále jen „poskytovatel“) 

a 

pan  

xxxxxxxxxxxxxx 

bytem xxxxxxxxxxxxx 

datum narození xxxxxxxx 

bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen příjemce) 

 

 

I.   

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 6. 2018 Veřejnoprávní smlouvu č. DOT/80/02/000818/2018 

o poskytnutí účelové dotace – grantu č. 079 na zachování či obnovu památkové hodnoty a 

podstaty objektu č. p. 827, Eliášova 22, k. ú. Bubeneč, Praha 6. (dále jen „Smlouva“). 

Smlouva nabyla účinnosti dne 20. 6. 2018. 

V souladu s  čl. IV. bod 11 Zásad pro poskytování grantů vlastníkům památkově 

významných objektů v roce 2018 a na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy 

(dále jen „ZHMP“) č.         , ze dne                 se smluvní strany dohodly na následující změně 

Smlouvy:  
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1.1. Článek I. odst. 1 Smlouvy se ruší a nově zní: 

Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace/grantu poskytovatelem ve 

výši 580 000 Kč (slovy pětsetosemdesáttisíc korun českých) na zachování či obnovu 

památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu (dále jen „obnova objektu“) v roce 2018:         

č. p. 827, Eliášova 22, k. ú. Bubeneč, Praha 6. 

Výše účelové dotace/grantu představuje 37,84% z celkových způsobilých (uznatelných) 

nákladů památkové obnovy, uvedených v Článku II. bod a) této Smlouvy. 

V souladu s  § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů, tímto hlavní město Praha potvrzuje, že tuto smlouvu schválilo ZHMP usnesením 

ZHMP č. 37/129 ze dne 17. 5. 2018 ve znění dodatku č. 1 schváleného usnesením ZHMP č. 

____ ze dne ______2018. 

1.2. Článek I. odst. 5 Smlouvy se ruší a nově zní: 

Příjemce se zavazuje použít grant výlučně na tyto stavební a případné restaurátorské 

práce:  

„oprava fasády, oprava oken a dveří, nové portály s dveřmi“ 

 

1.3. Článek II. písm. a) Smlouvy se ruší a nově zní: 

celkové náklady na stavební a případné restaurátorské práce uvedené v Článku I. odst. 5 

této smlouvy budou činit minimálně 1 532 426 s DPH a budou součástí vyúčtování dle 

tohoto článku, písm. f) a g); 

 

1.4. Článek II. písm. f) Smlouvy se ruší a nově zní: 

 příjemce grantu je povinen požádat po ukončení prací nejpozději do čtvrtka 1. 11. 2018 

(telefonicky, e-mailem) zástupce OPP MHMP o stanovení termínu závěrečné kontroly 

provedených prací, na které byl poskytnut grant. Poskytovatel prostřednictvím svých 

zástupců OPP MHMP stanoví termín závěrečné kontroly provedených prací, na které byl 

poskytnut grant; tato kontrola může proběhnout až po nabytí účinnosti této smlouvy, tj. po 

uveřejnění této smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

registru smluv“), nejpozději však do pátku 16. 11. 2018, ve zvláště odůvodněných 

případech může ředitel OPP MHMP na písemnou, odůvodněnou žádosti příjemce schválit 

jiný termín kontroly, tak aby jí bylo možno uskutečnit nejpozději do úterý 4. 12. 2018, jinak 

nárok na poskytnutí grantu zaniká. V případě dodatečně schválených grantů dle Čl. IV 

odst. 11 Zásad pro poskytování grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných 

objektů v roce 2018, schválených usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1319 ze dne 

6. 6. 2017 se termín pro provedení závěrečné kontroly prodlužuje do 27. 12. 2018; 

 

1.5. Článek II. písm. h) Smlouvy se ruší a nově zní: 

poskytnutý grant bude poskytovatelem proplacen příjemci nejpozději do 28. 12. 2018 na 

účet uvedený v záhlaví Smlouvy, a vždy však až na základě zápisu o provedené závěrečné 

kontrole prací zástupci OPP MHMP, pokud v něm bude osvědčeno splnění všech 

náležitostí a podmínek pro proplacení grantu dle tohoto článku, a po předání vyplněných 

Formulářů; 
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1.6. Článek III. odst. 13 Smlouvy se ruší a nově zní: 

Příjemce tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, aby veškeré dokumenty obsahující osobní 

údaje příjemce související s touto smlouvou byly po dobu, po kterou je poskytovatel 

povinen tak činit, zpracovány a archivovány v souladu s Nařízením Evropského 

parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES („GDPR") účinným od 25. května 2018 a zákonem č. 499/2004 Sb., o 

archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění některých předpisů. 

Informační povinnost dle byla ze strany poskytovatele splněna prostřednictvím informace 

uveřejněné na portálu www.praha.eu, a to na adrese: 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html. 

 

1.7. Přílohy č. 1 a č. 2 ke Smlouvě se ruší a nahrazují se Přílohou č. 1 a Přílohou č. 2 

k dodatku č. 1 ke Smlouvě. 

 

 

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v celém rozsahu v platnosti a beze změn. 

 

II.  

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně 

sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona o registru smluv 

zajistí poskytovatel. 

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti (6) autorizovaných stejnopisech, každý s platností 

originálu. Poskytovatel obdrží pět (5) stejnopisů a příjemce jeden (1) stejnopis. Autorizace se 

provede připojením otisku úředního razítka poskytovatele na přelepce dodatku č. 1. Tento 

dodatek obsahuje tři (3) strany a dvě (2) přílohy, tj. Přílohu č. 1 a Přílohu č. 2, které jsou jeho 

nedílnou součástí. 

3. Za relevantní projev vůle smluvních stran se považuje pouze projev vůle učiněný v písemné 

formě, doručený druhé smluvní straně. 

4. Vzájemná práva a povinnosti neupravené v tomto dodatku č. 1 se řídí zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem o daních z příjmů, správním řádem, 

občanským zákoníkem, ostatními obecně závaznými právními předpisy a Zásadami pro 

poskytování grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2018, 

schválenými usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1319 ze dne 6. 6. 2017. 

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl uveden v Centrální 

evidenci smluv (CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje 

údaje o smluvních stranách, číselné označení smlouvy a dodatku, datum podpisu a text 

smlouvy a dodatku.  

http://www.praha.eu/
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html
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6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 

bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

7. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, že s obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 

byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, v souladu se zákonem, 

nepříčí se dobrým mravům a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

 

          V Praze dne .........................     V  Praze dne ......................... 

 

 

 

 

 

 

           .…..............................................            ………........................................... 

           za příjemce          za poskytovatele  
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 Příloha č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. DOT/80/02/000818/2018 – dodatek č. 1 
 

VYÚČTOVÁNÍ GRANTU 

pro příjemce grantu hl. m. Prahy 

vlastníkům památkově významných objektů v roce 2018 

 

Vyplněný formulář s požadovanými doklady předá příjemce grantu hl. m. Prahy (resp. osoba 

pověřená) zástupci OPP MHMP při závěrečné kontrole provedených prací 

 

Číslo grantu hl. m. Prahy:     Práce, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut: 

                079  oprava fasády, oprava oken a dveří, nové portály s dveřmi 

 

Skutečný začátek a konec realizace prací, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut: 

 

Začátek: Konec: 

 

Přehled financování 

vyplňte v souladu s přiloženými účetními nebo daňovými doklady 

(týká se prací, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut) 

náklady v Kč 

(podle přiložených účetních 

nebo daňových dokladů) 

A - celkový rozpočet prací ( = C + B )    

B - výše vlastního podílu financování ( = A – C )  

C - výše schváleného grantu hl. m. Prahy ( = A – B )  

 

Uveďte čísla účetních nebo daňových dokladů, které jsou nedílnou součástí tohoto 

vyúčtování: 

 

Příjemce je plátcem DPH:      ANO   /  NE      (Plátce DPH přiloží kopii registrace k DPH) 

 

 

Podpisy příjemců grantu hl. m. Prahy (resp. osob oprávněných k potvrzení správnosti faktur a 

závěrečného vyúčtování): 

 

- je-li žadatel plátcem DPH a uplatní-li odpočet DPH u příslušného finančního úřadu, uvede 

celkové náklady obnovy bez DPH. 

- je-li žadatel plátcem DPH a nemůže uplatnit odpočet DPH u příslušného finančního 

úřadu, uvede celkové náklady obnovy s DPH. 

- není-li žadatel plátcem DPH, uvede celkové náklady obnovy s DPH .  
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Příloha č. 2 k veřejnoprávní smlouvě č. DOT/80/02/00818/2018 – dodatek č. 1 

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ* 

 

o „Přehledu dotací poskytnutých z veřejných rozpočtů v rámci celé ČR“ 

v návaznosti na schválený projekt hl. m. Prahy  - rok 2018 

č. grantu: 079  

 

Objekt: č. p. 827, Eliášova 22, k. ú. Bubeneč, Praha 6 

 

Předmět grantu:    oprava fasády, oprava oken a dveří, nové portály s dveřmi 

 
Veřejný 

poskytovatel  - 

název 

Název dotačního 

programu 
Předmět dotace 

Výše 

poskytnuté  

dotace v Kč 

    

    

    

    
Poznámka (doplňující informace k poskytnutým veřejným dotacím): 

 

 

 

V Praze dne 

 

xxxxxxxxxxxxxxx 

bytem xxxxxxxxxxxxxxx 

 

 
 

Jméno/a a podpis/y příjemce/ců grantu hl. m. Prahy (resp. osob oprávněných k potvrzení 

Čestného prohlášení):  

 

xxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

*Vyplněný formulář s požadovanými doklady předá příjemce grantu hl. m. Prahy (resp. osoba 

pověřená) zástupci OPP MHMP při závěrečné kontrole provedených prací 
 



Příloha č. 9 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 2/57 ze dne 13. 12. 2018  

 

 

      

stejnopis č. 

DODATEK č .  1  

k VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ  

č. DOT/80/02/000835/2018 ze dne 20. 6. 2018 

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - grantu č. 082 

na zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu 
 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů“), s použitím zákona č.  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník“), a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád“), mezi těmito subjekty (smluvními stranami):  
 

Hlavní město Praha  

se sídlem Mariánské nám. 2, PSČ 110 00 Praha 1 

zastoupené paní MgA. Hanou Třeštíkovou, členkou Rady hlavního města Prahy  

IČO: 00064581 

DIČ: CZ00064581 

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

č. ú. 5157998/6000 

(dále jen ,,poskytovatel“) 

 
a 

  

Společenství vlastníků domu č.p. 282, ul. K Brusce, Praha 6 

se sídlem K Brusce 282/4, PSČ 160 00 Praha 6 

registrované u Městského soudu v Praze pod sp. zn. S 8104 

zastoupené paní Ing. Helenou Čackou, předsedkyní výboru, paní Ing. Mgr. Romanou 

Workman Víškovou, členkou výboru  

IČO:27954331 

bankovní spojení: Fio banka, a.s., se sídlem V Celnici 1028/10, PSČ 117 21 Praha 1 

 

číslo účtu: 2301242408/2010  

(dále jen ,,příjemce“)  

  

I. 

 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 6. 2018 Veřejnoprávní smlouvu č. DOT/80/02/000835/2018        

o poskytnutí účelové dotace – grantu č. 082 na zachování či obnovu památkové hodnoty a 

podstaty objektu č. p. 282, K Brusce 4, k. ú. Hradčany, Praha 6 (dále jen ,,Smlouva“).                  

Smlouva nabyla účinnosti dne 20. 6. 2018. 
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V souladu s čl. VII. bod 6 Zásad pro poskytování grantů vlastníkům památkově významných 

objektů v roce 2018 a na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy (dále jen 

,,ZHMP“) č.          ze dne               se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy: 

1.1. Článek I. odst. 1 Smlouvy se ruší a nově zní: 

Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace/grantu poskytovatelem ve 

výši 310 000 Kč (slovy třistadesettisíc korun českých) na zachování či obnovu památkové 

hodnoty a podstaty hmotného objektu (dále jen ,,obnova objektu“) v roce 2018 č. p. 282, K 

Brusce 4, k. ú. Hradčany, Praha 6. 

Výše účelové dotace/grantu představuje 34,29 % z celkových způsobilých (uznatelných) 

nákladů památkové obnovy, uvedených v Článku II. bod a) této Smlouvy.  

V souladu s  § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů, tímto hlavní město Praha potvrzuje, že tuto smlouvu schválilo Zastupitelstvo 

hlavního města Prahy usnesením č.  37/129 ze dne 17. 05. 2018 ve znění dodatku č. 1 

schváleného ZHMP č. ___  ze dne ____   2018. 

 

1.2. Článek I. bod 5 Smlouvy se ruší a nově zní: 

Příjemce se zavazuje použít grant výlučně na tyto stavební a případné restaurátorské práce:  

„oprava uliční fasády včetně výměny klempířských prvků“ 

 

1.3. Článek II. písm. a) Smlouvy se ruší a nově zní: 

         celkové náklady na stavební a případné restaurátorské práce uvedené v Článku I. odst. 5 této 

smlouvy budou činit minimálně 904 008,00 Kč s DPH a budou součástí vyúčtování dle tohoto 

článku, písm. f) a g); 

 

1.4. Článek II. písm. h) Smlouvy se ruší a nově zní: 

poskytnutý grant bude poskytovatelem proplacen příjemci nejpozději do 28. 12. 2018 na účet 

uvedený v záhlaví Smlouvy, a vždy však až na základě zápisu o provedené závěrečné kontrole 

prací zástupci OPP MHMP, pokud v něm bude osvědčeno splnění všech náležitostí 

a podmínek pro proplacení grantu dle tohoto článku, a po předání vyplněných Formulářů; 

1.5. Přílohy č. 1 a č. 2 ke Smlouvě se ruší a nahrazují se Přílohou č. 1 a Přílohou č. 2 k dodatku č. 

1 ke Smlouvě. 

 

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v celém rozsahu v platnosti a beze změn. 

II.  

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění 

tohoto dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona o registru smluv zajistí poskytovatel. 

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti (6) autorizovaných stejnopisech, každý s platností 

originálu. Poskytovatel obdrží pět (5) stejnopisů a příjemce jeden (1) stejnopis. Autorizace 
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se provede připojením otisku úředního razítka poskytovatele na přelepce dodatku č. 1. Tento 

dodatek obsahuje tři (3) strany a dvě (2) přílohy, tj. Přílohu č. 1 a Přílohu č. 2, které jsou jeho 

nedílnou součástí. 

3. Za relevantní projev vůle smluvních stran se považuje pouze projev vůle učiněný v písemné 

formě, doručený druhé smluvní straně. 

4. Vzájemná práva a povinnosti neupravené v tomto dodatku č. 1 se řídí zákonem o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, zákonem o daních z příjmů, správním řádem, občanským 

zákoníkem, ostatními obecně závaznými právními předpisy a Zásadami pro poskytování grantů 

hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2018, schválenými usnesením 

Rady hlavního města Prahy č. 1319 ze dne 6. 6. 2017. 

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci 

smluv (CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje 

o smluvních stranách, číselné označení smlouvy a dodatku, datum podpisu a text smlouvy a  

dodatku.  

6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 

bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

7. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, že s obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 byl 

sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, v souladu se zákonem, nepříčí 

se dobrým mravům a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

  V Praze dne .........................     V  Praze dne ......................... 

 

 

           .…..............................................            ………........................................... 

           za příjemce          za poskytovatele  

 

 

 

……………………………… 

           za příjemce 
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. DOT/80/02/000835/2018 - dodatek č. 1 
 

VYÚČTOVÁNÍ GRANTU 

pro příjemce grantu hl. m. Prahy 

vlastníkům památkově významných objektů v roce 2018 

 

Vyplněný formulář s požadovanými doklady předá příjemce grantu hl. m. Prahy (resp. osoba 

pověřená) zástupci OPP MHMP při závěrečné kontrole provedených prací 
 

 Číslo grantu hl. m. Prahy: Práce, na které byl grant poskytnut: 

082  oprava uliční fasády včetně výměny klempířských prvků 

 

Skutečný začátek a konec realizace prací, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut: 

Začátek: Konec: 

 

Přehled financování 

vyplňte v souladu s přiloženými účetními nebo daňovými doklady 

(týká se prací, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut) 

náklady v Kč 

(podle přiložených účetních 

nebo daňových dokladů) 

A - celkový rozpočet prací ( = C + B )    

B - výše vlastního podílu financování ( = A – C )  

C - výše schváleného grantu hl. m. Prahy ( = A – B )  

 

Uveďte čísla účetních nebo daňových dokladů, které jsou nedílnou součástí tohoto vyúčtování: 

 

Příjemce je plátcem DPH:      ANO   /  NE      (Plátce DPH přiloží kopii registrace k DPH) 

 

 

Podpisy příjemců grantu hl. m. Prahy (resp. osob oprávněných k potvrzení správnosti faktur a 

závěrečného vyúčtování): 

 

 

- je-li žadatel plátcem DPH a uplatní-li odpočet DPH u příslušného finančního úřadu, uvede 

celkové náklady obnovy bez DPH. 

- je-li žadatel plátcem DPH a nemůže uplatnit odpočet DPH u příslušného finančního úřadu, 

uvede celkové náklady obnovy s DPH. 

- není-li žadatel plátcem DPH, uvede celkové náklady obnovy s DPH .  
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Příloha č. 2 k veřejnoprávní smlouvě č. DOT/80/02/000835/2018 – dodatek č. 1 

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ* 

 

o „Přehledu dotací poskytnutých z veřejných rozpočtů v rámci celé ČR“ 

v návaznosti na schválený projekt hl. m. Prahy  - rok 2018 

č. grantu: 082    

 

Objekt:   č. p. 282, K Brusce 4, k. ú. Hradčany, Praha 6  

 

Předmět grantu:   oprava uliční fasády včetně opravy klempířských prvků 

“ 

 
Veřejný 

poskytovatel  - 

název 

Název 

dotačního 

programu 

 

Předmět dotace 

Výše 

poskytnuté  

dotace v Kč 

     

     

     

     
Poznámka (doplňující informace k poskytnutým veřejným dotacím): 

 

 

 

V Praze dne 

Jméno / název vlastníka / vlastníků:  

Společenství vlastníků domu č.p. 282, ul. K Brusce, Praha 6 

se sídlem K Brusce 282/4, PSČ 160 00 Praha 6 

 

 

Jméno/a a podpis/y příjemce/ců grantu hl. m. Prahy (resp. osob oprávněných k potvrzení 

Čestného prohlášení):  

Ing. Helena Čacká (předsedkyně výboru) 

 

Ing. Mgr. Romana Workman Víšková (členka výboru) 
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*Vyplněný formulář s požadovanými doklady předá příjemce grantu hl. m. Prahy (resp. osoba 

pověřená) zástupci OPP MHMP při závěrečné kontrole provedených prací 



Příloha č. 10 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 2/57 ze dne 13. 12. 2018  

 

      

stejnopis č. 

DODATEK č .  1  

k VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ  

č. DOT/80/02/000837/2018 ze dne 12. 6. 2018 

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - grantu č. 096 

na zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu 
 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů“), s použitím zákona č.  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen ,,občanský zákoník“) a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád“), mezi těmito subjekty (smluvními stranami): 
 

Hlavní město Praha  

se sídlem Mariánské nám. 2, PSČ 110 00 Praha 1 

zastoupené paní MgA. Hanou Třeštíkovou, členkou Rady hlavního města Prahy  

IČO: 00064581 

DIČ: CZ00064581 

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

č. ú. 5157998/6000 

(dále jen ,,poskytovatel“) 

 
a 

paní  

xxxxxxxxxxxxx 

bytem xxxxxxxxxxxxxx 

datum narození xxxxxxxxxxxxx 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx 

 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx 

(dále jen ,,příjemce“) 

I. 

 

  

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 6. 2018 Veřejnoprávní smlouvu  č. DOT/80/02/000837/2018        

o poskytnutí účelové dotace – grantu č. 096 na zachování či obnovu památkové hodnoty a 

podstaty objektu č. p. 651, U Studánky 14, k. ú. Holešovice, Praha 7 (dále jen ,,Smlouva“). 

Smlouva nabyla účinnosti dne 13. 6. 2018.  

V souladu s čl. VII. bod 6 Zásad pro poskytování grantů vlastníkům památkově významných 

objektů v roce 2018 a na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy (dále jen 

,,ZHMP“) č.          ze dne               se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy: 
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1.1. Článek I. odst. 1 Smlouvy se ruší a nově zní: 

Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace/grantu poskytovatelem ve 

výši 338 000 Kč (slovy třistatřicetosmtisíc korun českých) na zachování či obnovu památkové 

hodnoty a podstaty hmotného objektu (dále jen ,,obnova objektu“) v roce 2018 č. p. 651, U 

Studánky 14, k. ú. Holešovice, Praha 7. 

Výše účelové dotace/grantu představuje 34,91 % z celkových způsobilých (uznatelných) 

nákladů památkové obnovy, uvedených v Článku II. bod a) této Smlouvy.  

V souladu s  § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů, tímto hlavní město Praha potvrzuje, že tuto smlouvu schválilo Zastupitelstvo 

hlavního města Prahy usnesením č.  37/129 ze dne 17. 05. 2018 ve znění dodatku č. 1 

schváleného ZHMP č. ____    ze dne____   2018. 

1.2. Článek II. písm. a) Smlouvy se ruší a nově zní: 

  celkové náklady na stavební a případné restaurátorské práce uvedené v Článku I. odst. 5 této 

smlouvy budou činit minimálně 968 217,00 Kč s DPH a budou součástí vyúčtování dle tohoto 

článku, písm. f) a g); 

 

1.3. Článek II. písm. h) Smlouvy se ruší a nově zní: 

poskytnutý grant bude poskytovatelem proplacen příjemci nejpozději do 28. 12. 2018 na účet 

uvedený v záhlaví Smlouvy, a vždy však až na základě zápisu o provedené závěrečné kontrole 

prací zástupci OPP MHMP, pokud v něm bude osvědčeno splnění všech náležitostí a 

podmínek pro proplacení grantu dle tohoto článku, a po předání vyplněných Formulářů; 

1.4. Článek III. odst. 13 Smlouvy se ruší a nově zní: 

Příjemce tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, aby veškeré dokumenty obsahující osobní 

údaje příjemce související s touto smlouvou byly po dobu, po kterou je poskytovatel povinen 

tak činit, zpracovány a archivovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 

2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR") účinným od 

25. května 2018 a zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění některých předpisů. Informační povinnost dle byla ze strany 

poskytovatele splněna prostřednictvím informace uveřejněné na portálu www.praha.eu, a to 

na adrese: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html. 

 

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v celém rozsahu v platnosti a beze změn. 

 

II.  

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění 

tohoto dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona o registru smluv zajistí poskytovatel. 

 

http://www.praha.eu/
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html
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2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti (6) autorizovaných stejnopisech, každý s platností 

originálu. Poskytovatel obdrží pět (5) stejnopisů a příjemce jeden (1) stejnopis. Autorizace se 

provede připojením otisku úředního razítka poskytovatele na přelepce dodatku č. 1. Tento 

dodatek obsahuje tři (3) strany. 

3. Za relevantní projev vůle smluvních stran se považuje pouze projev vůle učiněný v písemné 

formě, doručený druhé smluvní straně. 

4. Vzájemná práva a povinnosti neupravené v tomto dodatku č. 1 se řídí zákonem o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, zákonem o daních z příjmů, správním řádem, občanským 

zákoníkem, ostatními obecně závaznými právními předpisy a Zásadami pro poskytování grantů 

hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2018, schválenými usnesením 

Rady hlavního města Prahy č. 1319 ze dne 6. 6. 2017. 

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci 

smluv (CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje 

o smluvních stranách, číselné označení smlouvy a dodatku, datum podpisu a text smlouvy a 

dodatku.  

6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 

bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

7. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, že s obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 byl 

sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, v souladu se zákonem, nepříčí 

se dobrým mravům a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

  V Praze dne .........................     V  Praze dne ......................... 

 

 

 

 

 

           .…..............................................            ………........................................... 

           za příjemce          za poskytovatele  

 

 

 

  



Příloha č. 11 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 2/57 ze dne 13. 12. 2018  

 

     

stejnopis č. 

DODATEK č .  1  

k VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ   

č. DOT/80/02/000825/2018 ze dne 12. 6. 2018 

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - grantu č. 107 na zachování či obnovu 

památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu 
 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb.,                             

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon                       

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“), s použitím  zákona č.  89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,občanský zákoník“) a  zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád“), mezi těmito subjekty 

(smluvními stranami): 
 

Hlavní město Praha  

se sídlem Mariánské nám. 2, PSČ 110 00 Praha 1 

zastoupené paní MgA. Hanou Třeštíkovou, členkou Rady hlavního města Prahy  

IČO: 00064581 

DIČ: CZ00064581 

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

číslo účtu: 5157998/6000 

(dále jen ,,poskytovatel“) 

a 

pan 

xxxxxxxxxxxxx 

bytem xxxxxxxxxxxxxx 

datum narození xxxxxxxxxxx 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxxx 

(dále jen ,,příjemce“) 

 

 

  

I.  

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 6. 2018 Veřejnoprávní smlouvu č. DOT/80/02/000825/2018 

o poskytnutí účelové dotace – grantu č. 107 na zachování či obnovu památkové hodnoty a 

podstaty objektu č. p. 74, Ke Konstruktivě 1, k. ú. Stodůlky, Praha 13 (dále jen 

,,Smlouva“).  Smlouva nabyla účinnosti dne 13. 6. 2018. 

 

V souladu s čl. IV. bod 11 Zásad pro poskytování grantů vlastníkům památkově významných 

objektů v roce 2018 a na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy (dále jen 
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,,ZHMP“) č.         , ze dne                 se smluvní strany dohodly na následující změně 

Smlouvy:  

 

1.1. Článek I. odst. 1 Smlouvy se ruší a nově zní: 

Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace/grantu poskytovatelem ve 

výši 2 660 000 Kč (slovy dvamilionyšetsetšedesáttisíc korun českých) na zachování či 

obnovu památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu (dále jen ,,obnova objektu“) 

v roce 2018: č. p. 74, Ke Konstruktivě 1, k. ú. Stodůlky, Praha 13. 

Výše účelové dotace/grantu představuje 62,66% z celkových způsobilých (uznatelných) 

nákladů památkové obnovy, uvedených v Článku II. bod a) této Smlouvy. 

V souladu s  § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů, tímto hlavní město Praha potvrzuje, že tuto smlouvu schválilo Zastupitelstvo 

hlavního města Prahy usnesením ZHMP č. 37/129 ze dne 17. 5. 2018 ve znění dodatku č. 1 

schváleného ZHMP č. ____   ze dne ____ 2018. 

1.2. Článek I. bod 5 Smlouvy se ruší a nově zní: 

Příjemce se zavazuje použít grant výlučně na tyto stavební a případné restaurátorské 

práce:  

„obnova Hájčího dvorce - D1 věž - obnova krovu a střešního pláště, obnova Hájčího 

dvorce - D1 věž - fasáda Angelovské brány, pokračování obnovy stavebních konstrukcí 

věže“ 

 

1.3. Článek II. písm. a) Smlouvy se ruší a nově zní: 

celkové náklady na stavební a případné restaurátorské práce uvedené v Článku I. odst. 5 

této smlouvy budou činit minimálně 4 245 209,00 Kč s DPH a budou součástí vyúčtování 

dle tohoto článku, písm. f) a g); 

 

1.4. Článek II. písm. f) Smlouvy se ruší a nově zní: 

příjemce grantu je povinen požádat po ukončení prací nejpozději do čtvrtka 1. 11. 2018 

(telefonicky, e-mailem) zástupce OPP MHMP o stanovení termínu závěrečné kontroly 

provedených prací, na které byl poskytnut grant. Poskytovatel prostřednictvím svých 

zástupců OPP MHMP stanoví termín závěrečné kontroly provedených prací, na které byl 

poskytnut grant; tato kontrola může proběhnout až po nabytí účinnosti této smlouvy, tj. po 

uveřejnění této smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru 

smluv“), nejpozději však do pátku 16. 11. 2018, ve zvláště odůvodněných případech může 

ředitel OPP MHMP na písemnou, odůvodněnou žádosti příjemce schválit jiný termín 

kontroly, tak aby jí bylo možno uskutečnit nejpozději do úterý 4. 12. 2018, jinak nárok na 

poskytnutí grantu zaniká. V případě dodatečně schválených grantů dle Čl. IV odst. 11 

Zásad pro poskytování grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v 

roce 2018, schválených usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1319 ze dne 6. 6. 2017 se 

termín pro provedení závěrečné kontroly prodlužuje do 27. 12. 2018; 

 

 

1.5. Článek II. písm. h) Smlouvy se ruší a nově zní: 
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poskytnutý grant bude poskytovatelem proplacen příjemci nejpozději do 28. 12. 2018 na 

účet uvedený v záhlaví Smlouvy, a vždy však až na základě zápisu o provedené závěrečné 

kontrole prací zástupci OPP MHMP, pokud v něm bude osvědčeno splnění všech 

náležitostí a podmínek pro proplacení grantu dle tohoto článku, a po předání vyplněných 

Formulářů; 

 

1.6. Článek III. odst. 13 Smlouvy se ruší a nově zní: 

Příjemce tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, aby veškeré dokumenty obsahující osobní 

údaje příjemce související s touto smlouvou byly po dobu, po kterou je poskytovatel 

povinen tak činit, zpracovány a archivovány v souladu s Nařízením Evropského 

parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES („GDPR") účinným od 25. května 2018 a zákonem č. 499/2004 Sb., o 

archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění některých předpisů. 

Informační povinnost dle byla ze strany poskytovatele splněna prostřednictvím informace 

uveřejněné na portálu www.praha.eu, a to na adrese: 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html. 

. 

1.7. Přílohy č. 1 a č. 2 ke Smlouvě se ruší a nahrazují se Přílohou č. 1 a Přílohou č. 2 

k dodatku č. 1 ke Smlouvě. 

 

 

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v celém rozsahu v platnosti a beze změn. 

II.  

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně 

sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona o registru smluv 

zajistí poskytovatel. 

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti (6) autorizovaných stejnopisech, každý s platností 

originálu. Poskytovatel obdrží pět (5) stejnopisů a příjemce jeden (1) stejnopis. Autorizace se 

provede připojením otisku úředního razítka poskytovatele na přelepce dodatku č. 1. Tento 

dodatek obsahuje tři (3) strany a dvě (2) přílohy, tj. Přílohu č. 1 a Přílohu č. 2, které jsou jeho 

nedílnou součástí. 

3. Za relevantní projev vůle smluvních stran se považuje pouze projev vůle učiněný v písemné 

formě, doručený druhé smluvní straně. 

4. Vzájemná práva a povinnosti neupravené v tomto dodatku č. 1 se řídí zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem o daních z příjmů, správním řádem, 

občanským zákoníkem, ostatními obecně závaznými právními předpisy a Zásadami pro 

poskytování grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2018, 

schválenými usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1319 ze dne 6. 6. 2017. 

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl uveden v Centrální 

evidenci smluv (CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje 

http://www.praha.eu/
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html
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údaje o smluvních stranách, číselné označení smlouvy a dodatku, datum podpisu a text 

smlouvy a dodatku.  

6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 

bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

7. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, že s obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 

byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, v souladu se zákonem, 

nepříčí se dobrým mravům a na důkaz toho připojují své podpisy. 

  V Praze dne .........................     V  Praze dne ......................... 

 

 

 

 

 

           .…..............................................            ………........................................... 

           za příjemce          za poskytovatele  
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 Příloha č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. DOT/80/02/000825/2018 – dodatek č. 1 
 

VYÚČTOVÁNÍ GRANTU 

pro příjemce grantu hl. m. Prahy 

vlastníkům památkově významných objektů v roce 2018 

 

Vyplněný formulář s požadovanými doklady předá příjemce grantu hl. m. Prahy (resp. osoba 

pověřená) zástupci OPP MHMP při závěrečné kontrole provedených prací 

 

Číslo grantu hl. m. Prahy:     Práce, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut: 

                107 
obnova Hájčího dvorce - D1 věž - obnova krovu a střešního pláště 

 obnova Hájčího dvorce - D1 věž - fasáda Angelovské brány, 

pokračování obnovy stavebních konstrukcí věže 

 

Skutečný začátek a konec realizace prací, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut: 

 

Začátek: Konec: 

 

Přehled financování 

vyplňte v souladu s přiloženými účetními nebo daňovými doklady 

(týká se prací, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut) 

náklady v Kč 

(podle přiložených účetních 

nebo daňových dokladů) 

A - celkový rozpočet prací ( = C + B )    

B - výše vlastního podílu financování ( = A – C )  

C - výše schváleného grantu hl. m. Prahy ( = A – B )  

 

Uveďte čísla účetních nebo daňových dokladů, které jsou nedílnou součástí tohoto 

vyúčtování: 

 

Příjemce je plátcem DPH:      ANO   /  NE      (Plátce DPH přiloží kopii registrace k DPH) 

 

 

Podpisy příjemců grantu hl. m. Prahy (resp. osob oprávněných k potvrzení správnosti faktur a 

závěrečného vyúčtování): 

- je-li žadatel plátcem DPH a uplatní-li odpočet DPH u příslušného finančního úřadu, uvede 

celkové náklady obnovy bez DPH. 

- je-li žadatel plátcem DPH a nemůže uplatnit odpočet DPH u příslušného finančního 

úřadu, uvede celkové náklady obnovy s DPH. 

- není-li žadatel plátcem DPH, uvede celkové náklady obnovy s DPH .  
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Příloha č. 2 k veřejnoprávní smlouvě č. DOT/80/02/00825/2018 – dodatek č. 1 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ* 

 

o „Přehledu dotací poskytnutých z veřejných rozpočtů v rámci celé ČR“ 

v návaznosti na schválený projekt hl. m. Prahy  - rok 2018 

č. grantu: 107  

 

Objekt: Ke Konstruktivě 17, k. ú. Stodůlky, Praha 13  

 

Předmět grantu: obnova Hájčího dvorce- D1 věž - obnova krovu a střešního   

                               pláště, obnova Hájčího dvorce - D1 věž- fasáda Angelovské  

                                 brány, pokračování obnovy stavebních konstrukcí věže 

 

 
Veřejný 

poskytovatel  - 

název 

Název dotačního 

programu 
Předmět dotace 

Výše 

poskytnuté  

dotace v Kč 

    

    

    

    
Poznámka (doplňující informace k poskytnutým veřejným dotacím): 

 

 

 

V Praze dne 

Jméno / název vlastníka / vlastníků:  

xxxxxxxxxx  

bytem xxxxxxxxxxx 

 

 

Jméno/a a podpis/y příjemce/ců grantu hl. m. Prahy (resp. osob oprávněných k potvrzení 

Čestného prohlášení):  

 

xxxxxxxxxxx 

 

 

*Vyplněný formulář s požadovanými doklady předá příjemce grantu hl. m. Prahy (resp. osoba 

pověřená) zástupci OPP MHMP při závěrečné kontrole provedených prací 
 



Příloha č. 12 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 2/57 ze dne 13. 12. 2018  

 

 

      

stejnopis č. 

DODATEK č .  1  

k VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ  

č. DOT/80/02/000875/2018 ze dne 14. 6. 2018 

o poskytnutí účelové dotace - grantu č. 006 C na zachování či obnovu 

památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu 
 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb.,                             

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon                       

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“), s použitím zákona č.  89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník“)  a zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád“), mezi těmito subjekty 

(smluvními stranami): 
 

Hlavní město Praha  

se sídlem Mariánské nám. 2, PSČ 110 00 Praha 1 

zastoupené paní MgA. Hanou Třeštíkovou, členkou Rady hlavního města Prahy  

IČO: 00064581 

DIČ: CZ00064581 

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

číslo účtu: 5157998/6000 

(dále jen ,,poskytovatel“) 

a 

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou 

se sídlem Platnéřská 191/4, 110 00 Praha 1 – Staré Město  

registrovaný u Ministerstva kultury ČR pod sp. zn. 8/2-14/1994 

zastoupený panem Mgr. PharmDr. Josefem Šedivým, O.Cr., statutárním orgánem 

IČO: 00408026 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Želetavská 

1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle 

číslo účtu: 6719335052/2700 

(dále jen ,,příjemce“) 

I.  

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 6. 2018 Veřejnoprávní smlouvu č. DOT/80/02/000875/2018 

o poskytnutí účelové dotace – grantu č. 006 C na zachování či obnovu památkové hodnoty a 

podstaty objektu kostel sv. Františka z Assisi, par. č. 71, Křižovnické náměstí, k. ú. Staré 

Město, Praha 1 (dále jen ,,Smlouva“).                                       

Smlouva nabyla účinnosti dne 14. 6. 2018. 
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V souladu s čl. VII. bod 6 Zásad pro poskytování grantů vlastníkům památkově významných 

objektů v roce 2018 a na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy (dále jen 

,,ZHMP“) č.          , ze dne                 se smluvní strany dohodly na následující změně 

Smlouvy:  

1.1. Článek I. bod 1 Smlouvy se ruší a nově zní: 

Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace/grantu poskytovatelem 

příjemci ve výši 193 000 Kč (slovy jednostodevadesáttřitisíce korun českých) na zachování 

či obnovu památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu (dále jen „obnova objektu“) 

v roce 2018: kostel sv. Františka z Assisi, par. č. 71, Křižovnické náměstí, k. ú. Staré 

Město, Praha 1. 

Výše účelové dotace/grantu představuje 32,82 % z celkových způsobilých (uznatelných) 

nákladů památkové obnovy, uvedených v Článku II. bod a) této Smlouvy. 

V souladu s § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů, tímto hlavní město Praha potvrzuje, že tuto smlouvu schválilo Zastupitelstvo 

hlavního města Prahy usnesením ZHMP č. 37/129 ze dne 17. 5. 2018 ve znění dodatku č. 1 

schváleného ZHMP  č.  ___   ze ____   dne 2018. 

1.2. Článek II. písm. a) Smlouvy se ruší a nově zní: 

celkové náklady na stavební a případné restaurátorské práce uvedené v Článku I. odst. 5 

této smlouvy budou činit minimálně 587 912 Kč a budou součástí vyúčtování dle tohoto 

článku, písm. f) a g); 

 

1.3. Článek II. písm. h) Smlouvy se ruší a nově zní: 

poskytnutý grant bude poskytovatelem proplacen příjemci nejpozději do 28. 12. 2018 na 

účet uvedený v záhlaví Smlouvy, a vždy však až na základě zápisu o provedené závěrečné 

kontrole prací zástupci OPP MHMP, pokud v něm bude osvědčeno splnění všech 

náležitostí a podmínek pro proplacení grantu dle tohoto článku, a po předání vyplněných 

Formulářů; 

 

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v celém rozsahu v platnosti a beze změn. 

II.  

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně 

sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona o registru smluv 

zajistí poskytovatel. 

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti (6) autorizovaných stejnopisech, každý s platností 

originálu. Poskytovatel obdrží pět (5) stejnopisů a příjemce jeden (1) stejnopis. Autorizace se 

provede připojením otisku úředního razítka poskytovatele na přelepce dodatku č. 1. Tento 

dodatek obsahuje tři (3) strany. 

3. Za relevantní projev vůle smluvních stran se považuje pouze projev vůle učiněný v písemné 

formě, doručený druhé smluvní straně. 
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4. Vzájemná práva a povinnosti neupravené v tomto dodatku č. 1 se řídí zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem o daních z příjmů, správním řádem, 

občanským zákoníkem, ostatními obecně závaznými právními předpisy a Zásadami pro 

poskytování grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2018, 

schválenými usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1319 ze dne 6. 6. 2017. 

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl uveden v Centrální 

evidenci smluv (CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje 

údaje o smluvních stranách, číselné označení smlouvy a dodatku, datum podpisu a text 

smlouvy a dodatku.  

6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 

bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

7. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, že s obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 

byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, v souladu se zákonem, 

nepříčí se dobrým mravům a na důkaz toho připojují své podpisy. 

  

 

 v Praze dne .........................     v Praze dne ......................... 

 

 

 

 

           .…..............................................            ………........................................... 

           za příjemce          za poskytovatele  

 
 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 13 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 2/57 ze dne 13. 12. 2018  

 

      

stejnopis č. 

DODATEK č .  1  

k VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ   

č. DOT/80/02/000824/2018 ze dne 20. 6. 2018 

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - grantu č. 002 na zachování či obnovu 

památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu 
 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb.,                             

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon                       

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“), s použitím  zákona č.  89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,občanský zákoník“) a  zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád“), mezi těmito subjekty 

(smluvními stranami): 
 

Hlavní město Praha  

se sídlem Mariánské nám. 2, PSČ 110 00 Praha 1 

zastoupené paní MgA. Hanou Třeštíkovou, členkou Rady hlavního města Prahy  

IČO: 00064581 

DIČ: CZ00064581 

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

číslo účtu: 5157998/6000 

(dále jen ,,poskytovatel“) 

a 

paní 

xxxxxxxxxxx 

bytem xxxxxxxxxxx 

datum narození xxxxxxxxxxx 

  

pan  

xxxxxxxxxxx 

bytem xxxxxxxxxx 

datum narození xxxxxxxxxx 

bankovní spojení:  xxxxxxxxxxx 

číslo účtu:xxxxxxxxxxxxx 

(dále jen ,,příjemce“) 

 

I.  

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 6. 2018 Veřejnoprávní smlouvu č. DOT/80/02/000824/2018 

o poskytnutí účelové dotace – grantu č. 002 na zachování či obnovu památkové hodnoty a 

podstaty objektu č. p. 139, Pohořelec 16, k. ú. Hradčany, Praha 1 (dále jen ,,Smlouva“).  

       Smlouva nabyla účinnosti dne 20. 6. 2018. 
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V souladu s  čl. IV. bod 11 Zásad pro poskytování grantů vlastníkům památkově 

významných objektů v roce 2018 a na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy 

(dále jen ,,ZHMP“) č.         , ze dne                 se smluvní strany dohodly na následující 

změně Smlouvy:  

1.1. Článek I. odst. 1 Smlouvy se ruší a nově zní: 

Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace/grantu poskytovatelem 

příjemci ve výši 1 235 000 Kč (slovy jedenmiliondvěstětřicetpěttisíc korun českých) 

na zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu (dále jen 

,,obnova objektu“) v roce 2018: č. p. 139, Pohořelec 16, k. ú. Hradčany, Praha 1. 

Výše účelové dotace/grantu představuje 44,61% z celkových způsobilých (uznatelných) 

nákladů památkové obnovy, uvedených v Článku II. bod a) této Smlouvy. 

V souladu s  § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů, tímto hlavní město Praha potvrzuje, že tuto smlouvu schválilo Zastupitelstvo 

hlavního města Prahy usnesením ZHMP č. 37/129 ze dne 17. 5. 2018 ve znění dodatku č. 1 

schváleného ZHMP č. ____  ze dne ____  2018. 

1.2. Článek I. odst. 4 Smlouvy se ruší a nově zní: 

Příjemce se zavazuje použít grant výlučně na tyto stavební a případné restaurátorské 

práce:  

„oprava uliční fasády a dvorní včetně revize klempířských prvků případně jejich výměna a 

výměna stávajících oken za špaletová - ulice“ 

1.3. Článek II. písm. a) Smlouvy se ruší a nově zní: 

celkové náklady na stavební a případné restaurátorské práce uvedené v Článku I. odst. 4 

této smlouvy budou činit minimálně 2 768 335,00 Kč s DPH a budou součástí vyúčtování 

dle tohoto článku, písm.  f) a g); 

1.4. Článek II. písm. f) Smlouvy se ruší a nově zní: 

příjemce grantu je povinen požádat po ukončení prací nejpozději do čtvrtka 1. 11. 2018 

(telefonicky, e-mailem) zástupce OPP MHMP o stanovení termínu závěrečné kontroly 

provedených prací, na které byl poskytnut grant. Poskytovatel prostřednictvím svých 

zástupců OPP MHMP stanoví termín závěrečné kontroly provedených prací, na které byl 

poskytnut grant; tato kontrola může proběhnout až po nabytí účinnosti této smlouvy, tj. po 

uveřejnění této smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru 

smluv“), nejpozději však do pátku 16. 11. 2018, ve zvláště odůvodněných případech může 

ředitel OPP MHMP na písemnou, odůvodněnou žádosti příjemce schválit jiný termín 

kontroly, tak aby jí bylo možno uskutečnit nejpozději do úterý 4. 12. 2018, jinak nárok na 

poskytnutí grantu zaniká. V případě dodatečně schválených grantů dle Čl. IV odst. 11 

Zásad pro poskytování grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v 

roce 2018, schválených usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1319 ze dne 6. 6. 2017 se 

termín pro provedení závěrečné kontroly prodlužuje do 27. 12. 2018; 

 

1.5. Článek II. písm. h) Smlouvy se ruší a nově zní: 
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poskytnutý grant bude poskytovatelem proplacen příjemci nejpozději do 28. 12. 2018 na 

účet uvedený v záhlaví Smlouvy, a vždy však až na základě zápisu o provedené závěrečné 

kontrole prací zástupci OPP MHMP, pokud v něm bude osvědčeno splnění všech 

náležitostí a podmínek pro proplacení grantu dle tohoto článku, a po předání vyplněných 

Formulářů; 

1.6. Článek III. odst. 13 Smlouvy se ruší a nově zní: 

Příjemce tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, aby veškeré dokumenty obsahující osobní 

údaje příjemce související s touto smlouvou byly po dobu, po kterou je poskytovatel 

povinen tak činit, zpracovány a archivovány v souladu s Nařízením Evropského 

parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES („GDPR") účinným od 25. května 2018 a zákonem č. 499/2004 Sb., o 

archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění některých předpisů. 

Informační povinnost dle byla ze strany poskytovatele splněna prostřednictvím informace 

uveřejněné na portálu www.praha.eu, a to na adrese: 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html. 

 

1.7. Přílohy č. 1 a č. 2 ke Smlouvě se ruší a nahrazují se Přílohou č. 1 a Přílohou č. 2 

k dodatku č. 1 ke Smlouvě. 

 

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v celém rozsahu v platnosti a beze změn. 

II.  

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně 

sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona o registru smluv 

zajistí poskytovatel. 

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti (6) autorizovaných stejnopisech, každý s platností 

originálu. Poskytovatel obdrží pět (5) stejnopisů a příjemce jeden (1) stejnopis. Autorizace se 

provede připojením otisku úředního razítka poskytovatele na přelepce dodatku č. 1. Tento 

dodatek obsahuje tři (3) strany a dvě (2) přílohy, tj. Přílohu č. 1 a Přílohu č. 2, které jsou jeho 

nedílnou součástí. 

3. Za relevantní projev vůle smluvních stran se považuje pouze projev vůle učiněný v písemné 

formě, doručený druhé smluvní straně. 

4. Vzájemná práva a povinnosti neupravené v tomto dodatku č. 1 se řídí zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem o daních z příjmů, správním řádem, 

občanským zákoníkem, ostatními obecně závaznými právními předpisy a Zásadami pro 

poskytování grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2018, 

schválenými usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1319 ze dne 6. 6. 2017. 

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl uveden v Centrální 

evidenci smluv (CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje 

údaje o smluvních stranách, číselné označení smlouvy a dodatku, datum podpisu a text 

smlouvy a dodatku.  

http://www.praha.eu/
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html
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6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 

bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

7. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, že s obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 

byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, v souladu se zákonem, 

nepříčí se dobrým mravům a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 V Praze dne .........................     V  Praze dne ......................... 

 

 

 

 

 

           .…..............................................            ………........................................... 

           za příjemce          za poskytovatele  

 

 

 

 

 

.….............................................. 

            za příjemce 
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 Příloha č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. DOT/80/02/000824/2018 – dodatek č. 1 
 

VYÚČTOVÁNÍ GRANTU 

pro příjemce grantu hl. m. Prahy 

vlastníkům památkově významných objektů v roce 2018 

 

Vyplněný formulář s požadovanými doklady předá příjemce grantu hl. m. Prahy (resp. osoba 

pověřená) zástupci OPP MHMP při závěrečné kontrole provedených prací 

 

Číslo grantu hl. m. Prahy:     Práce, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut: 

                002 
 oprava uliční fasády a dvorní včetně revize klempířských prvků 

 případně jejich výměna a výměna stávajících oken za špaletová – 

 ulice  

 

Skutečný začátek a konec realizace prací, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut: 

 

Začátek: Konec: 

 

Přehled financování 

vyplňte v souladu s přiloženými účetními nebo daňovými doklady 

(týká se prací, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut) 

náklady v Kč 

(podle přiložených účetních 

nebo daňových dokladů) 

A - celkový rozpočet prací ( = C + B )    

B - výše vlastního podílu financování ( = A – C )  

C - výše schváleného grantu hl. m. Prahy ( = A – B )  

 

Uveďte čísla účetních nebo daňových dokladů, které jsou nedílnou součástí tohoto 

vyúčtování: 

 

Příjemce je plátcem DPH:      ANO   /  NE      (Plátce DPH přiloží kopii registrace k DPH) 

 

 

Podpisy příjemců grantu hl. m. Prahy (resp. osob oprávněných k potvrzení správnosti faktur a 

závěrečného vyúčtování): 

- je-li žadatel plátcem DPH a uplatní-li odpočet DPH u příslušného finančního úřadu, uvede 

celkové náklady obnovy bez DPH. 

- je-li žadatel plátcem DPH a nemůže uplatnit odpočet DPH u příslušného finančního 

úřadu, uvede celkové náklady obnovy s DPH. 

- není-li žadatel plátcem DPH, uvede celkové náklady obnovy s DPH .  
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Příloha č. 2 k veřejnoprávní smlouvě č. DOT/80/02/00824/2018 – dodatek č. 1 

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ* 

 

o „Přehledu dotací poskytnutých z veřejných rozpočtů v rámci celé ČR“ 

v návaznosti na schválený projekt hl. m. Prahy  - rok 2018 

č. grantu: 002  

 

Objekt: č. p. 139, Pohořelec 16, k. ú. Hradčany, Praha 1 

 

Předmět grantu:    oprava uliční fasády a dvorní včetně revize klempířských  

                                 prvků případně jejich výměna a výměna stávajících oken  

                                 za špaletová – ulice 

 
Veřejný 

poskytovatel  - 

název 

Název dotačního 

programu 
Předmět dotace 

Výše 

poskytnuté  

dotace v Kč 

    

    

    

    
Poznámka (doplňující informace k poskytnutým veřejným dotacím): 

 

 

 

V Praze dne 

Jméno / název vlastníka / vlastníků:  

xxxxxxxxx, 

bytem xxxxxxxxx 

 

xxxxxxxxxxx 

bytem xxxxxxxxxxx 

 
 

Jméno/a a podpis/y příjemce/ců grantu hl. m. Prahy (resp. osob oprávněných k potvrzení 

Čestného prohlášení):  

xxxx 

xxxx 

 

*Vyplněný formulář s požadovanými doklady předá příjemce grantu hl. m. Prahy (resp. osoba 

pověřená) zástupci OPP MHMP při závěrečné kontrole provedených prací 
 



Příloha č. 14 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 2/57 ze dne 13. 12. 2018  

 

      

stejnopis č. 

DODATEK č .  1  

k VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ  

č. DOT/80/02/000855/2018 ze dne 12. 6. 2018 

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - grantu č. 083 

na zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu 
 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů“), s použitím zákona č.  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník“) a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád“), mezi těmito subjekty (smluvními stranami): 
 

Hlavní město Praha  

se sídlem Mariánské nám. 2, PSČ 110 00 Praha 1 

zastoupené paní MgA. Hanou Třeštíkovou, členkou Rady hlavního města Prahy  

IČO: 00064581 

DIČ: CZ00064581 

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

č. ú. 5157998/6000 

(dále jen ,,poskytovatel“) 

 
a 

paní  

xxxxxxxxxxx 

bytem xxxxxxxxxxxxxx 

datum narození xxxxxxxxxxxx 

  

paní  

xxxxxxxxxxxxx 

bytem xxxxxxxxxxxxxxx 

datum narození xxxxxxxxxxx 

  

paní  

xxxxxxxxxxxxx 

bytem xxxxxxxxxxxxxxx 

datum narození xxxxxxxxxxx 

zastoupené paní xxxxxxxxxxxxx na základě plných mocí ze dne 13. 11. 2017 

 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxxx 

(dále jen ,,příjemce“) 
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I. 

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 6. 2018 Veřejnoprávní smlouvu  č. DOT/80/02/000855/2018        

o poskytnutí účelové dotace – grantu č. 083 na zachování či obnovu památkové hodnoty a 

podstaty objektu č. p. 269, Tychonova 4, k. ú. Hradčany, Praha 6 (dále jen ,,Smlouva“).  

       Smlouva nabyla účinnosti dne 13. 6. 2018. 

 

       V souladu s čl. VII. bod 6 Zásad pro poskytování grantů vlastníkům památkově významných 

objektů v roce 2018 a na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy (dále jen 

,,ZHMP“) č.          ze dne               se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy: 

1.1. Článek I. bod 1 Smlouvy se ruší a nově zní: 

Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace/grantu poskytovatelem ve 

výši 405 000 Kč (slovy čtyřistapěttisíc korun českých) na zachování či obnovu památkové 

hodnoty a podstaty hmotného objektu (dále jen ,,obnova objektu“) v roce 2018 č. p. 269, 

Tychonova 4, k. ú. Hradčany, Praha 6. 

Výše účelové dotace/grantu představuje 46,75 % z celkových způsobilých (uznatelných) 

nákladů památkové obnovy, uvedených v Článku II. bod a) této Smlouvy.  

V souladu s  § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů, tímto hlavní město Praha potvrzuje, že tuto smlouvu schválilo Zastupitelstvo 

hlavního města Prahy usnesením č.  37/129 ze dne 17. 05. 2018 ve znění dodatku č. 1 

schváleného ZHMP č. ____  ze dne ____   2018. 

1.2. Článek II. písm. a) Smlouvy se ruší a nově zní: 

celkové náklady na stavební a případné restaurátorské práce uvedené v Článku I. odst. 4 této 

smlouvy budou činit minimálně 866 669,00 Kč s DPH a budou součástí vyúčtování dle tohoto 

článku, písm. f) a g); 

 

1.3. Článek II. písm. h) Smlouvy se ruší a nově zní: 

poskytnutý grant bude poskytovatelem proplacen příjemci nejpozději do 28. 12. 2018 na účet 

uvedený v záhlaví Smlouvy, a vždy však až na základě zápisu o provedené závěrečné kontrole 

prací zástupci OPP MHMP, pokud v něm bude osvědčeno splnění všech náležitostí a 

podmínek pro proplacení grantu dle tohoto článku, a po předání vyplněných Formulářů; 

 

1.4. Článek III. odst. 13 Smlouvy se ruší a nově zní: 

Příjemce tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, aby veškeré dokumenty obsahující osobní 

údaje příjemce související s touto smlouvou byly po dobu, po kterou je poskytovatel povinen 

tak činit, zpracovány a archivovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 

2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR") účinným od 

25. května 2018 a zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění některých předpisů. Informační povinnost dle byla ze strany 

poskytovatele splněna prostřednictvím informace uveřejněné na portálu www.praha.eu, a to 

na adrese: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html. 

 

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v celém rozsahu v platnosti a beze změn.. 

 

http://www.praha.eu/
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html
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II.  

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění 

tohoto dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona o registru smluv zajistí poskytovatel. 

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti (6) autorizovaných stejnopisech, každý s platností 

originálu. Poskytovatel obdrží pět (5) stejnopisů a příjemce jeden (1) stejnopis. Autorizace se 

provede připojením otisku úředního razítka poskytovatele na přelepce dodatku č. 1. Tento 

dodatek obsahuje tři (3) strany. 

3. Za relevantní projev vůle smluvních stran se považuje pouze projev vůle učiněný v písemné 

formě, doručený druhé smluvní straně. 

4. Vzájemná práva a povinnosti neupravené v tomto dodatku č. 1 se řídí zákonem o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, zákonem o daních z příjmů, správním řádem, občanským 

zákoníkem, ostatními obecně závaznými právními předpisy a Zásadami pro poskytování grantů 

hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2018, schválenými usnesením 

Rady hlavního města Prahy č. 1319 ze dne 6. 6. 2017. 

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci 

smluv (CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje 

o smluvních stranách, číselné označení smlouvy a dodatku, datum podpisu a text smlouvy a 

dodatku.  

6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 

bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

7.   Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, že s obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 byl 

sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, v souladu se zákonem, nepříčí 

se dobrým mravům a na důkaz toho připojují své podpisy. 

  V Praze dne .........................     V  Praze dne ......................... 

 

 

 

           .…..............................................            ………........................................... 

           za příjemce          za poskytovatele  



Příloha č. 15 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 2/57 ze dne 13. 12. 2018  

 

                                  

stejnopis č. 

DODATEK č .  1  

k VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ  

č. DOT/80/02/000876/2018 ze dne 10. 7. 2018 

o poskytnutí účelové dotace - grantu č. 008 C na zachování či obnovu 

památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu 
 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb.,                             

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon                       

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“), s použitím zákona č.  89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník“) a zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád (dále jen ,,správní řád“), ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito subjekty 

(smluvními stranami): 
 

Hlavní město Praha  

se sídlem Mariánské nám. 2, PSČ 110 00 Praha 1 

zastoupené paní MgA. Hanou Třeštíkovou, členkou Rady hlavního města Prahy 

IČO: 00064581 

DIČ: CZ00064581 

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

číslo účtu: 5157998/6000 

(dále jen ,,poskytovatel“) 

a 

Římskokatolická farnost u kostela Matky Boží před Týnem Praha - Staré Město 

se sídlem Celetná 601/5, 110 00 Praha – Staré Město  

registrovaná u Ministerstva kultury pod č. e. 8/1-01-255/1994 

zastoupená panem Mgr. Vladimírem Kelnarem, farářem 

IČO: 45251703 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Želetavská 

1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle 

číslo účtu 67333002/2700  

(dále jen ,,příjemce“) 

I.  

1.    Smluvní strany uzavřely dne 10. 7. 2018 Veřejnoprávní smlouvu č. DOT/80/02/000876/2018 

o poskytnutí účelové dotace – grantu č. 008 C na zachování či obnovu památkové hodnoty a 

podstaty objektu kostel Matky Boží před Týnem, par. č. 623, Staroměstské náměstí, k. ú. 

Staré Město, Praha 1 (dále jen ,,Smlouva“).  

       Smlouva nabyla účinnosti dne 11. 7. 2018. 

       V souladu s čl. VII. bod 6 Zásad pro poskytování grantů vlastníkům památkově významných 

objektů v roce 2018 a na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy (dále jen 
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,,ZHMP“) č.          , ze dne                 se smluvní strany dohodly na následující změně 

Smlouvy:  

 

1.1. Článek I. bod 1 Smlouvy se ruší a nově zní: 

Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace/grantu poskytovatelem 

příjemci ve výši 883 000 Kč (slovy osmsetosmdesáttřitisíce korun českých) na zachování či 

obnovu památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu (dále jen „obnova objektu“) 

v roce 2018: kostel Matky Boží před Týnem, par. č. 623, Staroměstské náměstí, k. ú. Staré 

Město, Praha 1. 

Výše účelové dotace/grantu představuje 64,48 % z celkových způsobilých (uznatelných) 

nákladů památkové obnovy, uvedených v Článku II. bod a) této Smlouvy. 

V souladu s § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů, tímto hlavní město Praha potvrzuje, že tuto smlouvu schválilo Zastupitelstvo 

hlavního města Prahy usnesením ZHMP č. 37/129 ze dne 17. 5. 2018 ve znění dodatku č. 1 

schváleného ZHMP č. _____   ze dne ____   2018. 

1.2. Článek I. bod 4 Smlouvy se ruší a nově zní: 

Příjemce se zavazuje použít grant výlučně na tyto stavební a případné restaurátorské 

práce:  

„oprava okenic na jižní věži kostela“ 

1.3. Článek II. písm. a) Smlouvy se ruší a nově zní: 

celkové náklady na stavební a případné restaurátorské práce uvedené v Článku I. odst. 4 

této smlouvy budou činit minimálně 1 369 393 Kč a budou součástí vyúčtování dle tohoto 

článku, písm. f) a g); 

 

1.4. Článek II. písm. h) Smlouvy se ruší a nově zní: 

poskytnutý grant bude poskytovatelem proplacen příjemci nejpozději do 28. 12. 2018 na 

účet uvedený v záhlaví Smlouvy, a vždy však až na základě zápisu o provedené závěrečné 

kontrole prací zástupci OPP MHMP, pokud v něm bude osvědčeno splnění všech 

náležitostí a podmínek pro proplacení grantu dle tohoto článku, a po předání vyplněných 

Formulářů; 

 

1.5. Přílohy č. 1 a č. 2 ke Smlouvě se ruší a nahrazují se Přílohou č. 1 a Přílohou č. 2 

k dodatku č. 1 ke Smlouvě. 

 

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v celém rozsahu v platnosti a beze změn. 

II.  

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně 
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sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona o registru smluv 

zajistí poskytovatel. 

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti (6) autorizovaných stejnopisech, každý s platností 

originálu. Poskytovatel obdrží pět (5) stejnopisů a příjemce jeden (1) stejnopis. Autorizace se 

provede připojením otisku úředního razítka poskytovatele na přelepce dodatku č. 1. Tento 

dodatek obsahuje tři (3) strany a dvě (2) přílohy, tj. Přílohu č. 1 a Přílohu č. 2, které jsou jeho 

nedílnou součástí. 

3. Za relevantní projev vůle smluvních stran se považuje pouze projev vůle učiněný v písemné 

formě, doručený druhé smluvní straně. 

4. Vzájemná práva a povinnosti neupravené v tomto dodatku č. 1 se řídí zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem o daních z příjmů, správním řádem, 

občanským zákoníkem, ostatními obecně závaznými právními předpisy a Zásadami pro 

poskytování grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2018, 

schválenými usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1319 ze dne 6. 6. 2017. 

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl uveden v Centrální 

evidenci smluv (CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje 

údaje o smluvních stranách, číselné označení smlouvy a dodatku, datum podpisu a text 

smlouvy a dodatku.  

6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 

bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

7. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, že s obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 

byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, v souladu se zákonem, 

nepříčí se dobrým mravům a na důkaz toho připojují své podpisy. 

  v Praze dne .........................                     v Praze dne ......................... 

 

 

 

           .…..............................................            ………........................................... 

           za příjemce          za poskytovatele  
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Příloha č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. DOT/80/02/000876/2018 – dodatek č. 1 

 

VYÚČTOVÁNÍ GRANTU 

pro příjemce grantu hl. m. Prahy 

vlastníkům památkově významných objektů v roce 2018 

 

Vyplněný formulář s požadovanými doklady předá příjemce grantu poskytovateli (resp. osobě 

pověřené) zástupci OPP MHMP při závěrečné kontrole provedených prací 

 

Číslo grantu hl. m. Prahy:    Práce, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut: 

008C oprava okenic na jižní věži kostela 

 

Skutečný začátek a konec realizace prací, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut: 

 

Začátek: Konec: 

 

Přehled financování 

vyplňte v souladu s přiloženými účetními nebo daňovými doklady 

(týká se prací, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut) 

náklady v Kč 

(podle přiložených účetních 

nebo daňových dokladů) 

A - celkový rozpočet prací ( = C + B )    

B - výše vlastního podílu financování ( = A – C )  

C - výše schváleného grantu hl. m. Prahy ( = A – B )  

 

Uveďte čísla účetních nebo daňových dokladů, které jsou nedílnou součástí tohoto 

vyúčtování: 

 

Příjemce je plátcem DPH:      ANO   /  NE      (Plátce DPH přiloží kopii registrace k DPH) 

 

 

Podpisy příjemců grantu hl. m. Prahy (resp. osob oprávněných k potvrzení správnosti faktur a 

závěrečného vyúčtování): 

- je-li žadatel plátcem DPH a uplatní-li odpočet DPH u příslušného finančního úřadu, uvede 

celkové náklady obnovy bez DPH. 

- je-li žadatel plátcem DPH a nemůže uplatnit odpočet DPH u příslušného finančního 

úřadu, uvede celkové náklady obnovy s DPH. 

- není-li žadatel plátcem DPH, uvede celkové náklady obnovy s DPH .  
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Příloha č. 2 k veřejnoprávní smlouvě č. DOT/80/02/000876/2018 – dodatek č. 1 

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ* 

 

o „Přehledu dotací poskytnutých z veřejných rozpočtů v rámci celé ČR“ 

v návaznosti na schválený projekt hl. m. Prahy - rok 2018 

č. grantu: 008C    

 

Objekt: kostel Matky Boží před Týnem, par. č. 623, Staroměstské náměstí, 

k. ú. Staré Město, Praha 1 

 

Předmět grantu: oprava okenic na jižní věži kostela 

 
Veřejný 

poskytovatel  - 

název 

Název dotačního 

programu 
Předmět dotace 

Výše 

poskytnuté  

dotace v Kč 

    

    

    

    
Poznámka (doplňující informace k poskytnutým veřejným dotacím): 

 

 

 

 

V Praze dne 

Jméno / název vlastníka / vlastníků: Římskokatolická farnost u kostela Matky Boží před 

Týnem Praha - Staré Město, se sídlem Celetná 601/5, 110 00 Praha – Staré Město 

 

 

Jméno/a a podpis/y příjemce/ců grantu hl. m. Prahy (resp. osob oprávněných k potvrzení 

Čestného prohlášení):  

Římskokatolická farnost u kostela Matky Boží před Týnem Praha – Staré Město, zastoupená 

Mgr. Vladimírem Kelnarem, farářem 

 
 

 

*Vyplněný formulář s požadovanými doklady předá příjemce grantu hl. m. Prahy (resp. osoba 

pověřená) zástupci OPP MHMP při závěrečné kontrole provedených prací 
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Příloha č. 16 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 2/57 ze dne 13. 12. 2018  

 

      

stejnopis č. 

DODATEK č .  1  

k VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ  

č. DOT/80/02/000885/2018 ze dne 14. 6. 2018 

o poskytnutí účelové dotace - grantu č. 021 C na zachování či obnovu 

památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu 
 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb.,                             

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon                     

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“), s použitím zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád (dále jen ,,správní řád“), ve znění pozdějších předpisů mezi těmito subjekty 

(smluvními stranami): 
 

Hlavní město Praha  

se sídlem Mariánské nám. 2, PSČ 110 00 Praha 1 

zastoupené paní MgA. Hanou Třeštíkovou, členkou Rady hlavního města Prahy  

IČO: 00064581 

DIČ: CZ00064581 

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

číslo účtu: 5157998/6000 

(dále jen ,,poskytovatel“) 

a 

Římskokatolická farnost u kostela sv. Petra a Pavla Praha - Radotín 

se sídlem náměstí Sv. Petra a Pavla 450/2, PSČ 153 00 Praha 16 - Radotín 

registrovaná u Ministerstva kultury pod č. e. 8/1-01-307/1994 

zastoupená panem Mgr. Zdeňkem Skalickým, administrátorem 

IČO: 60435534 

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 Praha 4 

číslo účtu: 126559379/0800 

(dále jen ,,příjemce“) 

I.  

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 6. 2018 Veřejnoprávní smlouvu č. 

DOT/80/02/000885/2018 o poskytnutí účelové dotace – grantu č. 021 C na zachování či 

obnovu památkové hodnoty a podstaty objektu kostel sv. Petra a Pavla, par. č. 1, 2, 

náměstí sv. Petra a Pavla, k. ú. Radotín, Praha 16 (dále jen ,,Smlouva“).  

         Smlouva nabyla účinnosti dne 14. 6. 2018. 

     V souladu s čl. VII. bod 6 Zásad pro poskytování grantů vlastníkům památkově 

významných objektů v roce 2018 a na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města 
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Prahy (dále ,,ZHMP“) č.          , ze dne                 se smluvní strany dohodly na následující 

změně Smlouvy:  

 

1.1. Článek I. bod 1 Smlouvy se ruší a nově zní: 

Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace/grantu poskytovatelem 

příjemci ve výši 751 000 Kč (slovy sedmsetpadesátjedentisíc korun českých) na zachování 

či obnovu památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu (dále jen „obnova objektu“) 

v roce 2018: kostel sv. Petra a Pavla, par. č. 1, 2, náměstí sv. Petra a Pavla, k. ú. Radotín, 

Praha 16. 

Výše účelové dotace/grantu představuje 64,87 % z celkových způsobilých (uznatelných) 

nákladů památkové obnovy, uvedených v Článku II. bod a) této Smlouvy. 

V souladu s § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů, tímto hlavní město Praha potvrzuje, že tuto smlouvu schválilo Zastupitelstvo 

hlavního města Prahy usnesením ZHMP č. 37/129 ze dne 17. 5. 2018 ve znění dodatku č. 1 

schváleného ZHMP č. ____   ze dne _____   2018. 

1.2. Článek II. písm. a) Smlouvy se ruší a nově zní: 

celkové náklady na stavební a případné restaurátorské práce uvedené v Článku I. odst. 4 

této smlouvy budou činit minimálně 1 157 545 Kč a budou součástí vyúčtování dle tohoto 

článku, písm. f) a g); 

 

1.3. Článek II. písm. h) Smlouvy se ruší a nově zní: 

poskytnutý grant bude poskytovatelem proplacen příjemci nejpozději do 28. 12. 2018 na 

účet uvedený v záhlaví Smlouvy, a vždy však až na základě zápisu o provedené závěrečné 

kontrole prací zástupci OPP MHMP, pokud v něm bude osvědčeno splnění všech 

náležitostí a podmínek pro proplacení grantu dle tohoto článku, a po předání vyplněných 

Formulářů; 

 

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v celém rozsahu v platnosti a beze změn. 

II.  

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně 

sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona o registru smluv 

zajistí poskytovatel. 

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti (6) autorizovaných stejnopisech, každý s platností 

originálu. Poskytovatel obdrží pět (5) stejnopisů a příjemce jeden (1) stejnopis. Autorizace se 

provede připojením otisku úředního razítka poskytovatele na přelepce dodatku č. 1. Tento 

dodatek obsahuje tři (3) strany. 
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3. Za relevantní projev vůle smluvních stran se považuje pouze projev vůle učiněný v písemné 

formě, doručený druhé smluvní straně. 

4. Vzájemná práva a povinnosti neupravené v tomto dodatku č. 1 se řídí zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem o daních z příjmů, správním řádem, 

občanským zákoníkem, ostatními obecně závaznými právními předpisy a Zásadami pro 

poskytování grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2018, 

schválenými usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1319 ze dne 6. 6. 2017. 

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl uveden v Centrální 

evidenci smluv (CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje 

údaje o smluvních stranách, číselné označení smlouvy a dodatku, datum podpisu a text 

smlouvy a dodatku.  

6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 

bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

7. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, že s obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 

byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, v souladu se zákonem, 

nepříčí se dobrým mravům a na důkaz toho připojují své podpisy. 

  v Praze dne .........................     v Praze dne ......................... 

 

 

 

 

 

           .…..............................................            ………........................................... 

           za příjemce          za poskytovatele  
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Příloha č. 17 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 2/57 ze dne 13. 12. 2018  

 

 

 

stejnopis č. 
 

V E Ř E J N O P R Á V N Í  S M L O U V A   

č. DOT/80/02/000000/2018 
 

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - grantu č. 095 na zachování či obnovu památkové 

hodnoty a podstaty hmotného objektu 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů“), s použitím zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), mezi těmito subjekty (smluvními stranami):    
 

Hlavní město Praha  

se sídlem Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1 

zastoupené paní MgA. Hanou Třeštíkovou, členkou Rady hlavního města Prahy 

IČO: 00064581 

DIČ: CZ00064581 

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

číslo účtu: 5157998/6000 

(dále jen „poskytovatel“) 

a 

paní 

xxxxxxxxxxxxxx 

bytem xxxxxxxxxxxxxx 

datum narození: xxxxxxxxxxxxx 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „příjemce“) 

 

 

 

I. Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace/grantu poskytovatelem 

příjemci ve výši 1 100 000 Kč (slovy jedenmilionjednostotisíc korun českých) 

na zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu (dále jen „obnova 

objektu“) v roce 2018: č. p. 259, U Smaltovny 15 k. ú. Holešovice,  Praha 7 (dále jen 

„grant“). 

Výše grantu představuje 49,43 % z celkových způsobilých (uznatelných) nákladů 

památkové obnovy, uvedených v Článku II. bod a) této smlouvy. 
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V souladu s  § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů, tímto poskytovatel potvrzuje, že tuto smlouvu schválilo Zastupitelstvo hlavního 

města Prahy usnesením  č.           ze dne           . 

2. Poskytovatel poskytne příjemci grant na obnovu objektu, uvedeného v odstavci 1 Článku I. 

této smlouvy, v rozsahu prací specifikovaných v odstavci 5 Článku I. této smlouvy, při 

splnění podmínek uvedených v Článku II. a povinností uvedených v této smlouvě, a to 

poukázáním finančních prostředků na účet příjemce. 

3. Tento grant je poskytován jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu nařízení 

Komise (EU) č. 1407/2013  ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o 

fungování Evropské unie na podporu de  minimis.  

4. Žadateli bere na vědomí, že grant byl schválen ZHMP formou veřejné podpory v režimu 

„de minimis“ a ke dni podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace by došlo 

k překročení celkové výše podpory „de minimis“, budou finanční prostředky poskytnuty 

pouze do této výše. 

 

5. Příjemce se zavazuje použít grant výlučně na tyto stavební a případné restaurátorské práce:  

výměna dřevěných špaletových oken a dveří za jejich repliky do uličních fasád  

U Smaltovny a Veletržní – I. etapa (dále jen „účel grantu“) 

6. Příjemce poskytnutý grant přijímá a zavazuje se dodržovat podmínky pro jeho čerpání 

uvedené v této smlouvě. 

 

II. Čerpání grantu 

Podmínky pro čerpání poskytnutého grantu:  

a) celkové náklady na stavební a případné restaurátorské práce uvedené v Článku I. odst. 5 

této smlouvy budou činit minimálně 2 225 500 Kč s DPH a budou součástí vyúčtování 

dle tohoto článku, písm. e), f) a g); 

b) obnova objektu uvedeného v Článku I. odst. 1 této smlouvy bude provedena v souladu 

se závazným stanoviskem k provedení prací vydaným odborem památkové péče 

Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „OPP MHMP“) podle § 14  zákona č. 

20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; 

c) případné restaurátorské práce budou provedeny osobou mající k restaurování povolení 

udělené Ministerstvem kultury; 

d) v případě stavebních a restaurátorských prací, které se po jejich ukončení nebudou 

pohledově uplatňovat (budou zakryty), je příjemce povinen seznamovat zástupce 

poskytovatele - OPP MHMP, specializovaného územního pracovníka (dále jen „SUP“), 

s průběhem jejich realizace a před zakrytím těchto prací písemně vyzvat SUP 

k prohlídce; 

e) příjemce grantu v termínu do středy 19. 12. 2018 písemně (e-mailem) na příslušné 

grantové pracoviště OPP MHMP oznámí změnu, která by ovlivnila (se týkala) čerpání 

grantu z uzavřené veřejnoprávní smlouvy, jinak nárok na poskytnutí grantu zaniká; 

f) Poskytovatel prostřednictvím svých zástupců OPP MHMP stanoví termín závěrečné 

kontroly provedených prací, na které byl poskytnut grant; tato kontrola může 

proběhnout až po nabytí účinnosti této smlouvy, tj. po uveřejnění této smlouvy 
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prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), 

nejpozději však do čtvrtka 27. 12. 2018, jinak nárok na poskytnutí grantu zaniká; 

g) při závěrečné kontrole provedených prací, na které byl poskytnut grant, bude odevzdán 

formulář „Vyúčtování grantu“ za rok 2018, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy a 

formulář „Přehled dotací z veřejných zdrojů v rámci celé ČR“ na schválený projekt hl. 

m. Prahy za rok 2018, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy (dále jen Formuláře). 

Společně s Formuláři je příjemce povinen zástupcům OPP MHMP předat i účetní nebo 

daňové doklady (např. faktury) nebo jejich kopie, které musejí obsahovat výkaz výměr s 

uvedením jednotkových cen (tyto údaje lze přiložit k účetnímu nebo daňovému dokladu 

formou přílohy). Účetní daňové doklady (např. faktury) musejí být doloženy vč. 

položkových rozpočtů (předloženy do výše minimálních nákladů dle písmene a) Článku 

II. této smlouvy), další doklady související s předmětem grantu a v případě 

restaurátorských prací restaurátorskou zprávu a kopii povolení k restaurování podle 

písmene c) Článku II. této smlouvy. Je-li příjemce grantu ke dni vyúčtování grantu 

plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a uplatní-li odpočet DPH, předloží 

také kopii registrace k DPH.  

h) poskytnutý grant bude poskytovatelem proplacen příjemci nejpozději do pátku 

28. 12. 2018 na účet uvedený v záhlaví této smlouvy, a vždy však až na základě zápisu 

o provedené závěrečné kontrole prací zástupci OPP MHMP, pokud v něm bude 

osvědčeno splnění všech náležitostí a podmínek pro proplacení grantu dle tohoto 

článku, a po předání vyplněných Formulářů. 

 

 

III. Práva a povinnosti 

1. Příjemce se zavazuje postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o zadávání 

veřejných zakázek“), dojde-li k naplnění stanovených podmínek, zejména pak uvedených 

v § 4 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek. V případě, že tak příjemce neučiní, 

nárok na grant bez dalšího zaniká. Dokumentaci k zadávacímu řízení pro veřejnou zakázku, 

smlouvu o dílo a protokol o předání díla je nutné předložit poskytovateli nejpozději 

s vyúčtováním grantu.  

2. Příjemce se zavazuje umožnit poskytovateli na základě písemné výzvy provedení 

veřejnosprávní kontroly nakládání s poskytnutým grantem (s veřejnými prostředky) a 

vytvořit mu základní podmínky k provedení této kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a poskytnout mu k tomuto účelu veškerou 

potřebnou součinnost a dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických výkazů, 

hlášení a zpráv, a to po dobu 5 let, kdy je příjemce povinen podle zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, uschovávat účetní záznamy a účetní doklady. 

3. Příjemce se zavazuje čerpání grantu účtovat odděleně na samostatných analytických účtech 

nebo vést poskytnutý grant odděleně v účetní evidenci, popř. vést pro poskytnutý grant 

odděleně daňovou evidenci v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“). Současně se příjemce 
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zavazuje na požádání umožnit poskytovateli grantu kontrolu originálních písemností 

vztahujících se k tomuto účtování. 

4. Příjemce je povinen poskytovateli neprodleně oznámit změnu veškerých údajů uvedených 

v této smlouvě, včetně změny údajů týkajících se objektu uvedeného v Článku I. odst. 1 této 

smlouvy, a to kdykoliv po dobu účinnosti této smlouvy.  Je-li příjemcem právnická osoba a 

v době účinnosti této smlouvy dojde k její přeměně nebo zrušení s likvidací, je příjemce 

povinen oznámit neprodleně tuto skutečnost poskytovateli, přičemž práva a povinnosti 

z této smlouvy přecházejí na nově vzniklou právnickou osobu nebo se stanou předmětem 

likvidace.  

5. V případě přechodu nebo převodu vlastnictví (nikoli přechodu z důvodu dědictví, či zrušení 

s likvidací) objektu uvedeného v Článku I. odst. 1 této smlouvy v průběhu 3 let od 

poskytnutí grantu, je příjemce povinen vrátit poskytovateli celý grant, a to do 30 

kalendářních dnů od zápisu změny vlastníka / spoluvlastníků ve veřejném seznamu 

(katastru nemovitostí). Je-li příjemcem grantu společenství vlastníků, je povinno při 

převodu vlastnictví jednotky (jednotek) vrátit poskytovateli poměrnou část grantu, 

odpovídající výši spoluvlastnického podílu, který je předmětem převodu; je-li příjemcem 

grantu vlastník / spoluvlastníci jednotky v objektu, který je předmětem bytového 

spoluvlastnictví podle občanského zákoníku, je povinen vrátit poskytovateli grant v plné 

výši. 

6. Za poskytovatele v průběhu obnovy objektu uvedeného v Článku I. odst. 1 této smlouvy 

o čerpání poskytnutého grantu jednají zástupci OPP MHMP. 

7. Příjemce se zavazuje dodržovat Zásady pro poskytování grantů hl. m. Prahy vlastníkům 

památkově významných objektů v roce 2018, schválené jako Příloha č. 1 k usnesení Rady 

hlavního města Prahy č. 1319 ze dne 6. 6. 2017. 

8. Přijetí grantu příjemcem se řídí platnými daňovými předpisy České republiky, zejména 

zákonem o daních z příjmů. 

9. Příjemce je povinen umístit na objekt uvedený v Článku I. odst. 1 této smlouvy tabulku 

s označením „Obnova tohoto objektu probíhá za přispění grantu hlavního města Prahy“. 

Tato tabulka musí být připevněna na dobře viditelném místě u vchodu do objektu 

uvedeného v Článku I. odst. 1 této smlouvy (není-li to možné, na jiném viditelném místě), a 

to po celou dobu, kdy probíhají práce uvedené v Článku I. odst. 5 této smlouvy. Tuto 

tabulku obdrží příjemce od poskytovatele při podpisu této smlouvy. V případě jejího 

odcizení či poškození je příjemce povinen si u zástupce OPP MHMP vyžádat novou 

tabulku a znovu ji umístit na objekt uvedený v Článku I. odst. 1 této smlouvy podle tohoto 

odstavce. 

10. Je-li objekt uvedený v Článku I. odst. 1 této smlouvy zapsán v Ústředním seznamu 

kulturních památek České republiky podle § 7 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 

péči, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se příjemce umístit na objekt tabulku 

s názvem „Kulturní památka“ opatřenou velkým státním znakem České republiky. 

Poskytovatel předá příjemci tuto tabulku zdarma při podpisu této smlouvy. To se netýká 

objektů, které již jsou takovou tabulkou označeny. Přesné umístění tabulky bude provedeno 

po dohodě se zástupci OPP MHMP. 

11. Příjemce se zavazuje umožnit zástupcům OPP MHMP přístup do objektu uvedeného 

v Článku I. odst. 1 této smlouvy za účelem průběžného sledování obnovy a kontroly 

provedených prací v souvislosti s čerpáním poskytnutého grantu. 
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12. Příjemce se zavazuje uvádět na všech propagačních materiálech či v rámci jiné realizace 

projektu jako poskytovatele hlavní město Prahu. 

13. Příjemce tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, aby veškeré dokumenty obsahující osobní 

údaje příjemce související s touto smlouvou byly po dobu, po kterou je poskytovatel 

povinen tak činit, zpracovány a archivovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu 

a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES („GDPR") účinným od 25. května 2018 a zákonem č. 499/2004 Sb., o 

archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění některých předpisů. 

Informační povinnost dle byla ze strany poskytovatele splněna prostřednictvím informace 

uveřejněné na portálu www.praha.eu, a to na adrese: 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html. 

 

IV. Ostatní ujednání 

1. Pokud celkové náklady provedených stavebních či restaurátorských prací, uvedených 

v Článku II. písm. a) této smlouvy budou: 

−    nižší o jakoukoliv částku (v porovnání s objemem a druhem prací uvedených v této 

smlouvě), bude grant snížen poměrně tomuto rozdílu (zaokrouhleno směrem dolů na 

tisíce Kč). Snížení grantu podle tohoto odstavce předkládá věcně příslušný člen Rady 

hlavního města Prahy na návrh ředitele OPP MHMP  a to po projednání věcně 

příslušnou Komisí RHMP a věcně příslušným Výborem ZHMP, ke schválení Radě 

hlavního města Prahy, resp. Zastupitelstvu hlavního města Prahy, 

− vyšší o jakoukoliv částku (v porovnání s objemem a druhem prací uvedených v této 

smlouvě), výše grantu se nemění.  

2. V případě provedení pouze části prací, na které byl grant poskytnut, bude grant snížen ve 

výši odpovídající neprovedeným pracím (v porovnání s objemem a druhem prací 

uvedených v této smlouvě). Snížení grantu bude zaokrouhleno směrem dolu na tisíce Kč. 

Snížení grantu podle tohoto odstavce předkládá věcně příslušný člen Rady hlavního města 

Prahy na návrh ředitele OPP MHMP a to po projednání věcně příslušnou Komisí RHMP a 

věcně příslušným Výborem ZHMP, ke schválení Radě hlavního města Prahy, resp. 

Zastupitelstvu hlavního města Prahy. 

3. Pokud příjemce grantu poruší povinnost stanovenou právním předpisem, touto smlouvou 

nebo přímo použitelným předpisem EU a neoprávněně použije či zadrží poskytnuté 

finanční  prostředky/grant, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, příp. 

část v rozsahu tohoto porušení, do rozpočtu poskytovatele dle ust. § 22 zákona o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. V případě prodlení s jeho vrácením je 

příjemce povinen uhradit poskytovateli penále dle tohoto zákona.  

 

V. Zánik smlouvy 

1. Smlouva zaniká:  

a) uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, tj. dle Článku VI., odst. 2 této smlouvy. 

b) výpovědí bez udání důvodu se 7 denní výpovědní lhůtou, která počíná běžet dnem 

doručení výpovědi druhé smluvní straně.  

http://www.praha.eu/
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html
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Výpovědí smlouvy zaniká příjemci právo na proplacení grantu. V případě, že již byl grant, 

či jeho část, poskytovatelem příjemci proplacena, je příjemce povinen již proplacenou 

částku vrátit poskytovateli, a to nejpozději do 30 dnů od zániku smlouvy.   

c) zrušením dle § 167, dost. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, tzn. podá-li smluvní strana ze zákonem stanovených důvodů návrh na zrušení 

veřejnoprávní smlouvy a ostatní strany s ním vysloví souhlas, veřejnoprávní smlouva 

zaniká dnem, kdy písemný souhlas poslední ze smluvních stran došel smluvní straně, která 

návrh podala. Pokud bylo k uzavření veřejnoprávní smlouvy třeba souhlasu správního 

orgánu, vyžaduje se jeho souhlas i ke zrušení veřejnoprávní smlouvy. 

d) porušením kterékoli povinnosti dle čl. III. této smlouvy. 

 

 

 

VI. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění této smlouvy  prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv). 

2. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to do 3 let od její účinnosti. 

3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných, postupně 

číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.  

4. Za relevantní projev vůle smluvních stran se považuje pouze projev vůle učiněný v písemné 

formě, doručený druhé smluvní straně. 

5. Vzájemná práva a povinnosti neupravené v této smlouvě se řídí zákonem o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, zákonem o daních z příjmů, správním řádem, občanským 

zákoníkem, ostatními obecně závaznými právními předpisy a Zásadami pro poskytování 

grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2018, schválenými 

usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1319 ze dne 6. 6. 2017. 

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální 

evidenci smluv (CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje 

údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této 

smlouvy.  

7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle 

zákona o registru smluv zajistí poskytovatel.  

8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a 

zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

9. Tato smlouva se vyhotovuje v 6 (šesti) autorizovaných stejnopisech s platností originálu, 

z nichž poskytovatel obdrží 5 (pět) stejnopisů a příjemce 1 (jeden) stejnopis. Autorizace se 

provede připojením otisku úředního razítka poskytovatele na přelepce smlouvy. Tato 

smlouva sestává ze 7 (sedmi) stran textu smlouvy, jedné strany přílohy č. 1 a jedné strany 

přílohy č. 2, které jsou jejími nedílnými součástmi. 
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10. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že s obsahem souhlasí, že smlouva byla 

sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, v souladu se zákonem, 

nepříčí se dobrým mravům a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

     V Praze dne ……….                V Praze dne ……….  
 

 

 

 

 

…….….............................................. ………………........................................... 

      za příjemce             za poskytovatele  
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Příloha č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. DOT/80/02/000000/2018 
 

VYÚČTOVÁNÍ GRANTU 

pro příjemce grantu hl. m. Prahy 

vlastníkům památkově významných objektů v roce 2018 

 

Vyplněný formulář s požadovanými doklady předá příjemce grantu poskytovateli  (resp. osobě 

pověřené) zástupci OPP MHMP při závěrečné kontrole provedených prací 

 

Číslo grantu hl. m. Prahy:     Účel, na který byl grant hl. m. Prahy poskytnut: 

095 výměna dřevěných špaletových oken a dveří za jejich repliky  

do uličních fasád U Smaltovny a Veletržní – I. etapa  

 

Skutečný začátek a konec realizace prací, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut: 

 

Začátek: Konec: 

 

Přehled financování 

vyplňte v souladu s přiloženými účetními nebo daňovými doklady 

(týká se prací, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut) 

náklady v Kč 

(podle přiložených účetních 

nebo daňových dokladů) 

A - celkový rozpočet prací ( = C + B )    

B - výše vlastního podílu financování ( = A – C )  

C - výše schváleného grantu hl. m. Prahy ( = A – B )  

 

Uveďte čísla účetních nebo daňových dokladů, které jsou nedílnou součástí tohoto 

vyúčtování: 

 

Příjemce je plátcem DPH:      ANO   /  NE      (Plátce DPH přiloží kopii registrace k DPH) 

 

 

Podpisy příjemců grantu hl. m. Prahy (resp. osob oprávněných k potvrzení správnosti faktur a 

závěrečného vyúčtování): 

- je-li žadatel plátcem DPH a uplatní-li odpočet DPH u příslušného finančního úřadu, uvede 

celkové náklady obnovy bez DPH. 

- je-li žadatel plátcem DPH a nemůže uplatnit odpočet DPH u příslušného finančního 

úřadu, uvede celkové náklady obnovy s DPH. 

- není-li žadatel plátcem DPH, uvede celkové náklady obnovy s DPH .  
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Příloha č. 2 k veřejnoprávní smlouvě č. DOT/80/02/000000/2018 

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ* 

 

o „Přehledu dotací poskytnutých z veřejných rozpočtů v rámci celé ČR“ 

v návaznosti na schválený projekt hl. m. Prahy  - rok 2018 

č. grantu: 095    

 

Objekt: č. p. 259, U Smaltovny 15 k. ú. Holešovice,  Praha 7  

 

Účel grantu: výměna dřevěných špaletových oken a dveří za jejich  

                              repliky do uličních fasád U Smaltovny a Veletržní –  

   I. etapa  

 

 
Veřejný 

poskytovatel  - 

název 

Název dotačního 

programu 
Předmět dotace 

Výše 

poskytnuté  

dotace v Kč 

    

    

    

    
Poznámka (doplňující informace k poskytnutým veřejným dotacím): 

 

 

 

 

V Praze dne 

Jméno / název vlastníka / vlastníků:  

xxxxxxxx 

bytem xxxxxxxxxx 

 

Jméno/a a podpis/y příjemce/ců grantu hl. m. Prahy (resp. osob oprávněných k potvrzení 

Čestného prohlášení):  

 

xxxxxxxxxxxxx 

 
 

 

*Vyplněný formulář s požadovanými doklady předá příjemce grantu hl. m. Prahy (resp. osoba 

pověřená) zástupci OPP MHMP při závěrečné kontrole provedených prací 



Příloha č. 18 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 2/57 ze dne 13. 12. 2018 

                                                            II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

Úprava rozpočtu  běžných výdajů - mimo pol. 5347 

odbor  pamákové péče MHMP 0098006000000

granty  vlastníkům památkově významných 

objektů v roce 2018 115 0680 -7 704,00

účelově na obnovení vstupu do dalších částí 

vyšehradských kasemat v hradební zdi za 

Podolskou porodnicí na par. č. 121/2, k, ú. 

Vyšehrad, Praha 2 2 604,00

účelově k zabezpečení havárie na hradební zdi 

na par. č 122, nad tenisovými kurty v areálu 

NKP Vyšehrad, k. ú. Vyšehrad, Praha 2 2 500,00

Galerie hl. m. Prahy 0096201000231

 účelově na obnovení  nátěrů stavebních výplní 

otvorů (oken a dveří) hospodářských budov S1 v 

areálu Trojského zámku, k. ú. Troja, Praha 7

91 662

2 600,00

C e l k e m 0,00

úprava položek je specifikována v důvodové zprávě pro  ZHMP

Národní kulturní památka Vyšehrad

3315

ODPA

3322

0096201000232 3315

Odbor/Organizace
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)

91

Číslo akce Účel / Název akce UZ ORJ

0662



1 
 

Důvodová zpráva 

pro ZHMP 

Materiál, který byl schválen usnesením Rady hl. m. Prahy č. 3079 ze dne 11. 12. 2018 se 

předkládá k projednání do Zastupitelstva hl. m. Prahy a týká se jednoletých grantů určených 

vlastníkům památkově významných objektů na tento kalendářní rok poskytnutých v souladu 

se Zásadami pro poskytování grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů 

v roce 2018. Finanční prostředky, které jsou formou dotace – grantu hl. m. Prahy navrhovány 

k novému rozdělení, se vztahují k roku 2018 s tím, že po případném schválení 

v Zastupitelstvu hl. m. Prahy a po podpisu dodatků č. 1 k veřejnoprávním smlouvám musí být 

příjemcům dotace proplaceny do konce roku 2018. 

 

Materiál nebylo možné z procesních a časových důvodů projednat ve věcně příslušném 

výboru Zastupitelstva hl. m. Prahy. V době, kdy byly finanční prostředky navrhovány 

k novému přerozdělení, již věcně příslušný výbor - Výbor pro kulturu památkovou péči, 

výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Zastupitelstva hl. m. Prahy - nezasedal, 

přičemž nový věcně příslušný výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy doposud nejednal. 

Navrhované změny byly projednány ve věcně příslušné komisi Rady hl. m. Prahy, která se 

skládá z odborníků z oblasti památkové péče. Tento postup - doporučení poradních orgánů 

Rady hl. m. Prahy a Zastupitelstva hl. m. Prahy - byl realizován i v předchozích obdobích, 

kdy docházelo ke změně vedení hl. m.  Prahy.  

Pro granty vlastníkům památkově významných objektů byla pro rok 2018 v rámci rozpočtu 

hl. m. Prahy schválena částka 60 000 000 Kč. Z toho usnesením RHMP č. 826 ze dne 17. 4. 

2018 a usnesením ZHMP č. 37/129 ze dne 17. 5. 2018 bylo vlastníkům památkově 

významných objektů schváleno poskytnutí účelové dotace – grantu hl. m. Prahy v celkové 

výši 59 700 000 Kč, a to ve prospěch 98 příjemců.   

Částka ve výši 300 000 Kč zůstala neudělena z důvodu nadhodnocení stavebních a 

restaurátorských prací uvedených v položkovém rozpočtu jednoho žadatele o grant na objekt 

vedený pod č. 058 -  Lublaňská 346/28, k. ú. Vinohrady, Praha 2. Některým žadatelům 

zaniklo právo čerpat grant před uzavřením smlouvy tím, že se nedostavili k jejímu podpisu. 

S ostatními žadateli, kterým byl schválen grant, byla podepsána veřejnoprávní smlouva, 

ovšem někteří z nich následně projevili vůli schválený grant nečerpat a veřejnoprávní 

smlouvy vypověděli. V jednom případě došlo k zániku smlouvy. Všechny tyto případy jsou 

dále v textu označeny slovním spojením „revokované granty“. 

V souladu se Zásadami pro poskytování grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově 

významných objektů v roce 2018 příjemci grantu do 5. 9. 2018 na OPP MHMP písemně 

oznámili, zda budou či nebudou dodrženy celkové uznatelné náklady v návaznosti na 

schválený předmět grantu a jeho výši. Někteří příjemci doložili nový položkový rozpočet 

skutečných prací s tím, že byly zohledněny více a méněpráce, které budou nebo byly 

realizovány na předmětném objektu. Současně někteří žadatelé oznámili realizaci dalších 

prací, které byly uvedeny v žádosti o grant na rok 2018 jako další priorita. 

Přehled revokovaných grantů a krácených grantů 22 příjemců je uveden v příloze č. 2 

k důvodové zprávě.  

Celkem zůstává k dalšímu využití částka 14 149 000 Kč, která je navržena k dalšímu 

rozdělení formou udělení dodatečného grantu v souladu se Zásadami pro poskytování grantů 

vlastníkům památkově významných objektů v roce 2018, čl. IV. odst. 11, ve kterém je 

stanoveno, že dodatečný grant lze poskytnout žadateli, který dotaci v příslušném roce 

neobdržel, přesto předmětné práce zrealizoval.   



2 
 

 

Podkladem pro návrh na udělení dodatečných grantů je usnesení RHMP č. 826 ze dne 17. 4. 

2018, a usnesení ZHMP č. 37/129 ze dne 17. 5. 2018, ve kterém jsou uvedeny také žádosti o 

grant hl. m. Prahy na rok 2018, na které nebyla vlastníkům památkově významných objektů 

dotace v roce 2018 schválena, především z důvodu nedostatku finančních prostředků 

určeného pro tuto oblast dotací a v případě grantu č. 058 z důvodu nadhodnocení stavebních 

prací uvedených v položkovém rozpočtu, který byl součástí žádosti o grant na rok 2018. O 

této skutečnosti byli neúspěšní žadatelé o grant roku 2018 písemně informováni.  Do 5. 9. 

2018 podali níže uvedení žadatelé písemnou žádost o poskytnutí dodatečného grantu na rok 

2018 s odvoláním na čl. IV. odst. 11 Zásad pro rok 2018 – viz výše uvedeno.  Návrhy na 

snížení grantů (nerealizace části prací, snížení celkových uznatelných nákladů), návrhy na 

poskytnutí dodatečných finančních prostředků a předmět grantu jsou uvedeny v přílohách č. 1 

- 16 a návrh rozpočtového opatření v příloze č. 17 k návrhu usnesení. Ve většině případů se 

jednalo o žadatele, kteří realizovali další priority v rámci podané žádosti o grant na rok 2018. 

 

Jedná se o tyto návrhy na dodatečné udělení grantů žadatelům – vlastníkům objektů 

nemovitých věcí: 

- Grant vedený pod č. 002 – žadatel obdržel grant ve výši 500 000 Kč na prioritu č. 1 – 

na opravu uliční a dvorní fasády vč. revize klempířských prvků případně jejich 

výměnu u objektu č.p. 139, Pohořelec 16, k. ú. Hradčany, Praha 1, na prioritu č. 2   - 

na výměnu oken uliční fasády téhož objektu grant neobdržel, přesto práce v rámci 

priority č. 2 zrealizoval v srpnu t. r.  Dle Zásad pro poskytování grantů vlastníkům 

památkově významných objektů v roce 2018, čl. IV. odst. 11 lze žadateli na základě 

jeho žádosti navrhnout dodatečný grant s tím, že jeho udělení na tuto kulturní 

památku, která se nachází v Pražské památkové rezervaci je památkářem doporučeno. 

Návrh dotace na prioritu č. 2 činí 735 000 Kč při uznatelných nákladech 1 315 170 

Kč, tj. 55,89%. Celková výše grantu z rozpočtu hl. m. Prahy by představovala 1 235 

000 Kč při uznatelných nákladech 2 768 335 Kč, což je 44,61% v návaznosti na 

celkové uznatelné náklady položkového rozpočtu realizovaných prací; 

− Grant vedený pod č. 022  - žadatel obdržel grant ve výši 900 000 Kč na prioritu č. 1 – 

na opravu uliční fasády do ulic Klimentská a Revoluční objektu č.p. 1246, Klimentská 

1, k. ú. Nové Město, Praha 1, na prioritu č. 2   - na výměnu výkladců a vstupních dveří 

do ulice Revoluční, repase vrat téhož objektu grant neobdržel, přesto práce v rámci 

priority č. 2 zrealizoval v srpnu t. r.  Dle Zásad pro poskytování grantů vlastníkům 

památkově významných objektů v roce 2018, čl. IV. odst. 11 lze žadateli na základě 

jeho žádosti navrhnout dodatečný grant s tím, že jeho udělení na objekt, který se 

nachází na exponovaném místě v Pražské památkové rezervaci je památkářem 

doporučeno. Návrh dotace na prioritu č. 2 činí 480 000 Kč při uznatelných nákladech 

1 205 053 Kč, tj. 39,83%. Celková výše grantu z rozpočtu hl. m. Prahy by 

představovala 1 380 000 Kč při uznatelných nákladech 4 014 483 Kč, což je 34,38% 

v návaznosti na celkové uznatelné náklady položkového rozpočtu realizovaných prací, 

- Grant vedený pod č. 027 – žadatel obdržel grant ve výši 650 000 Kč na prioritu č. 1 – 

na výměnu oken uliční fasády objektu č.p. 1171, Petrská 21, k. ú. Nové Město, Praha 

1, na prioritu č. 2   - výměna oken - dvorní část na pavlače téhož objektu grant 

neobdržel, přesto práce v rámci priority č. 2 zrealizoval v 2. polovině roku 2017 a roce 

2018.   Dle Zásad pro poskytování grantů vlastníkům památkově významných objektů 

v roce 2018, čl. IV. odst. 11 lze žadateli na základě jeho žádosti navrhnout dodatečný 

grant s tím, že jeho udělení na objekt, který se nachází v Pražské památkové rezervaci 

je památkářem doporučeno. Návrh dotace na prioritu č. 2 činí 110 000 Kč při 



3 
 

uznatelných nákladech 255 548 Kč, tj. 43,04%.  Na objekt (stejný projekt) byly v roce 

2017 poskytnuty finanční prostředky ve výši 600 000 Kč z rozpočtu MČ Praha 1. 

Celková výše grantu z rozpočtu hl. m. Prahy by představovala 760 000 Kč při 

uznatelných nákladech 2 338 135 Kč, což je 32,50% v návaznosti na celkové 

uznatelné náklady položkového rozpočtu realizovaných prací; 

-  Grant vedený pod č. 048  - žadatel obdržel grant ve výši 350 000 Kč na prioritu č. 1 

na postupnou výměnu oken a truhlářských výplní - uliční část Ječná objektu č. p. 519, 

Melounová 5, k. ú. Nové Město, Praha 2, na prioritu č. 2  - na postupnou výměnu oken 

a truhlářských výplní - uliční část Melounová grant neobdržel, přesto práce v rámci 

priority č. 2 zrealizoval v srpnu t. r.  Dle Zásad pro poskytování grantů vlastníkům 

památkově významných objektů v roce 2018, čl. IV. odst. 11 lze žadateli na základě 

jeho žádosti navrhnout dodatečný grant s tím, že jeho udělení na objekt, který se 

nachází v Pražské památkové rezervaci je památkářem doporučeno. Návrh dotace na 

prioritu    č. 2 činí 780 000 Kč při uznatelných nákladech 1 567 044 Kč, tj. 49,78%. 

Celková výše grantu z rozpočtu hl. m. Prahy by představovala 1 130 000 Kč při 

uznatelných nákladech 2 573 829 Kč, což 43,90% v návaznosti na celkové uznatelné 

náklady položkového rozpočtu realizovaných prací; 

- Grant vedený pod č. 079  - žadatel obdržel grant ve výši 300 000 Kč na prioritu č. 1 na 

opravu fasády objektu č.p. 827,  Eliášova 22, k. ú. Bubeneč, Praha 6, na prioritu č. 2  - 

na repasi oken a dveří a nové portály s dveřmi téhož objektu grant neobdržel, přesto 

práce v rámci priority č. 2 zrealizoval v srpnu t. r.  Dle Zásad pro poskytování grantů 

vlastníkům památkově významných objektů v roce 2018, čl. IV. odst. 11 lze žadateli 

na základě jeho žádosti navrhnout dodatečný grant s tím, že jeho udělení na objekt, 

který se nachází v památkové zóně hl. m. Prahy je památkářem doporučeno. Návrh 

dotace na prioritu č. 2 činí 280 000 Kč při uznatelných nákladech 704 375 Kč, tj. 

39,75%. Celková výše grantu z rozpočtu hl. m. Prahy by představovala 580 000 Kč při 

uznatelných nákladech 1 532 426 Kč, což je 37,84% v návaznosti na celkové 

uznatelné náklady položkového rozpočtu realizovaných prací; 

- Grant vedený pod č. 095  - na výměnu dřevěných špaletových oken a dveří za repliky 

do uličních fasád U Smaltovny a Veletržní - I. etapa objektu č.p. 259, U Smaltovny 

15, k.ú. Holešovice, Praha 7. Žadatel grant hl. m. Prahy v roce 2018 neobdržel, přesto 

práce na objektu, který se nachází v památkové zóně hl. m. Prahy již zrealizoval 

(v letním období roku 2018). Dle Zásad pro poskytování grantů vlastníkům památkově 

významných objektů v roce 2018, čl. IV. odst. 11 lze vlastníkovi objektu na základě 

jeho žádosti navrhnout dodatečný grant s tím, že jeho udělení je památkářem 

doporučeno. Návrh dotace 1 100 000 Kč při uznatelných nákladech 2 225 500 Kč, činí 

49,43%. Finanční prostředky z jiných veřejných rozpočtů nebyly poskytnuty; 

- Grant vedený pod č. 107  - žadatel obdržel grant ve výši 300 000 Kč na prioritu č. 3 na 

pokračování obnovy stavebních konstrukcí věže objektu č.p. 74, Ke Konstruktivě 1, k. 

ú. Stodůlky, Praha 13, na prioritu č. 1 a č. 2 - na obnovu Hájčího dvorce D1 - krovu a 

střešního pláště a obnovu Hájčího dvorce D1 - fasády Angelovské brány téhož objektu 

grant neobdržel, přesto práce v rámci priority č. 1 a č. 2 zrealizoval v srpnu t. r.  Dle 

Zásad pro poskytování grantů vlastníkům památkově významných objektů v roce 

2018, čl. IV. odst. 11 lze žadateli na základě jeho žádosti navrhnout dodatečný grant 

s tím, že jeho udělení na objekt, který je kulturní památkou, je památkářem 

doporučeno. Návrh dotace na priority č. 1 a č. 2 činí celkem 2 360 000 Kč při 

uznatelných nákladech 3 635 400 Kč, tj. 64,81%. Celková výše grantu z rozpočtu hl. 

m. Prahy by představovala 2 660 000 Kč při uznatelných nákladech 4 245 209 Kč, což 
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je 62,66% v návaznosti na celkové uznatelné náklady položkového rozpočtu 

realizovaných prací. 

V ostatních případech (10) dochází ke snížení výše grantu z důvodu nerealizace části 

předmětu grantu či z důvodu snížení celkových uznatelných nákladů. Veřejnoprávní smlouvy, 

jejichž změna je předmětem dodatků č. 1, jsou součástí přílohy č. 3 k důvodové zprávě. 

Návrhy na udělení dodatečných grantů byly předloženy soudnímu znalci, bylo prověřováno, 

zda náklady -  položky v rozpočtu stavebních a restaurátorských prací nejsou nadhodnoceny, 

zda jsou rozpočty zpracovány v cenách obvyklých. U navrhovaných dodatečných grantů 

nadhodnocení nebylo zjištěno. 

Z částky 14 149 000 Kč je navrženo udělit dodatečné granty (navýšení) v celkové výši            

5 845 000 Kč ve prospěch 7 žadatelů o grant na rok 2018, přičemž k dalšímu rozdělení 

zůstává částka 8 304 000 Kč. 

Z toho důvodu se navrhuje navýšit neinvestiční příspěvky p. o.: 

− Národní kulturní památka Vyšehrad o 

- 2 500 000 Kč na zabezpečení havárie na hradební zdi na par. č 122, nad tenisovými 

kurty v areálu NKP Vyšehrad, k. ú. Vyšehrad, Praha 2 a  

- 2 604 000 Kč na obnovení vstupu do dalších částí vyšehradských kasemat v hradební 

zdi za Podolskou porodnicí na par. č. 121/2, k. ú. Vyšehrad, Praha 2,  

− Galerii hl. m. Prahy o 2 600 000 Kč na obnovení nátěrů stavebních otvorů (oken a dveří) 

hospodářských budov S1 v areálu Trojského zámku, k. ú. Troja, Praha 7. 

Celkem je navrženo úpravou rozpočtu navýšit neinvestiční příspěvky p. o. Národní kulturní 

památka Vyšehrad a p. o. Galerie hl. m. Prahy o 7 704 000 Kč za současného snížení kap. 

0680, § 3322, UZ 115, ORG 0098006000000 snížením položek 5225 o 3 615 000,00 Kč, 

5493 o 1 782 000,00 Kč, 5223 o 2 307 000,00 Kč. Finanční prostředky poskytnuté p. o. 

Národní kulturní památka Vyšehrad a p. o. Galerie hl. m. Prahy jsou účelově vázány. Na 

základě výše navrhovaných změn zůstává do výše schváleného rozpočtu k dalšímu rozdělení 

(využití) částka 600 000 Kč. Jedná se o částku, která nebude příjemci dotace Bytovému 

družstvu Sochorova 5, k. ú. Holešovice, Praha 7 proplacena z důvodu zániku veřejnoprávní 

smlouvy č. DOT/80/02/000859/2018. 

 

Změny a návrhy na krácení či udělení dodatečných grantů v roce 2018 či navýšení 

neinvestičních příspěvků výše uvedených příspěvkových organizací byly dne 4. 10. 2018 

projednány Komisí RHMP pro udělování grantů vlastníkům památkově významných objektů 

a příspěvků na financování oprav církevních objektů. Výstupem z tohoto jednání je Zápis, 

který tvoří přílohu č. 4 k důvodové zprávě.  

Návrh na revokaci usnesení RHMP č. 826 ze dne 17. 4. 2018 byl schválen usnesením RHMP 

č. 3079 ze dne  11. 12. 2018 a současně bylo odsouhlaseny dodatky č. 1 k veřejnoprávním 

smlouvám, dodatečné udělení grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů 

v roce 2018 a úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy - navýšení neinvestičního 

příspěvku p. o. Národní kulturní památka Vyšehrad a p. o. Galerie hl. m. Prahy tak, jak je 

výše uvedeno. 

Na základě těchto skutečností se Zastupitelstvu hl. m. Prahy navrhuje:  

− schválit revokované usnesení ZHMP č. 37/129 ze dne 17. 5. 2018 tak, jak je uvedeno 

v bodě I. tohoto usnesení  

− schválit dodatky č. 1 k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí účelové neinvestiční 

dotace grantu hl. m. Prahy na zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty 
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hmotného objektu, dodatečné udělení grantů hl. m. Prahy formou dotace vlastníkům 

památkově významných objektů v roce 2018 a úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy 

dle bodu II. tohoto usnesení, 

− vzít na vědomí výpovědi z veřejnoprávních smluv: 

o č. DOT/80/02/000839/2018 ze dne 3. 9. 2018 

o č. DOT/80/02/000838/2018 ze dne 15. 11. 2018 

o č. DOT/80/02/000816/2018 ze dne 16. 11. 2018 

o č. DOT/80/02/000819/2018 ze dne 19. 11. 2018 

o č. DOT/80/02/000840/2018 ze dne 15. 11. 2018 

o č. DOT/80/02/000842/2018 ze dne 15. 11. 2018 

o č. DOT/80/02/000817/2018 ze dne 15. 11 .2018 

o č. DOT/80/02/000841/2018 ze dne 15. 11. 2018 

uvedené v příloze č. 6 k důvodové zprávě,  

- vzít na vědomí zánik práva na čerpání grantu žadatelům uvedeným v příloze č. 6 

k důvodové zprávě, a zánik veřejnoprávní smlouvy č. DOT/80/02/000859/2018 

uvedený v příloze č. 7 k důvodové zprávě tak, jak je uvedeno v bodě III. tohoto 

usnesení. 

Součástí tisku do Zastupitelstva hl. m. Prahy je revokované usnesení ZHMP, které je uvedeno 

v příloze č. 1 k důvodové zprávě včetně příloh a důvodové zprávy.  

V příloze č. 2 k důvodové zprávě je přiložen přehled revokovaných grantů a krácených 

finančních prostředků - grantů vlastníkům památkově významných objektů v roce 2018. 

Součástí přílohy č. 3 k důvodové zprávě jsou veřejnoprávní smlouvy, jejichž změna je 

předmětem dodatků č. 1. 

V příloze č. 4 k důvodové zprávě je uveden Zápis z jednání Komise RHMP ze dne 4. 10. 2018 

s tím, že kompletní materiál je u zpracovatele tisku.  

Součástí přílohy č. 5 k důvodové zprávě je výstup soudního znalce – znalecký posudek.  

Součástí přílohy č. 6 k důvodové zprávě jsou výpovědi z veřejnoprávních smluv 

specifikovaných výše a sdělení o zániku práva na čerpání grantu. 

V příloze č. 7 je sdělení o zániku veřejnoprávní smlouvy č. DOT/80/02/000859/2018. 

Přehled finančních prostředků, které jsou součástí revokace, je uveden v příloze č. 8 

k důvodové zprávě. 

Žádost o navýšení neinvestičního příspěvku na odstranění havarijního stavu hradební zdi u 

tenisových kurtů a na obnovení vstupu do kasemat, které se nacházejí za Podolskou 

nemocnicí, v rámci areálu NKPV a žádost o navýšení neinvestičního příspěvku p. o. Galerie 

hl. m. Prahy na opravu a nátěr výplňových prvků hospodářských budov v rámci areálu 

Trojského zámku v k. ú. Troja, Praha 7 je součástí přílohy č. 9 k důvodové zprávě.  

Usnesení RHMP č. 3079 ze dne 11. 12. 2018 je přílohou č. 10 k důvodové zprávě. 

 

Projekty, které mohou ovlivnit hospodářskou soutěž mezi členskými státy EU a zakládají tak 

veřejnou podporu žadatelů (z důvodu ekonomické činnosti) ve smyslu nařízení Komise (EU) 

č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 

unie na podporu de minimis, jsou uvedeny v příloze č. 1 a 2 revokovaného usnesení a 

v příloze č. 17 tohoto usnesení. Konkrétní údaje o poskytnuté veřejné podpoře v rozhodném 

období jsou doloženy k jednotlivým žádostem u zpracovatelů tohoto tisku a bude k nim 

rovněž přihlédnuto před podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace – 

grantu hl. m. Prahy na rok 2018.  







































































































kap. 0680, § 3322, UZ 115, ORG 098006000000
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dí

č.
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nt

u

objekt 
částka v Kč, 
určena k dalšímu 
rozdělení

předmět  grantu  částka schválena stav 
poznámka / důvod 
změny

1 023
č.p. 1718, Lazarská 3,k. 
ú. Nové Město, Praha 1

1 180 000,00 výměna oken
usnesení ZHMP č. 
37/129 ze dne 17. 5. 
2018 

Zánik práva na 
čerpání grantu 

nepřipravenost prací -  
rozpočtově 
podhodnoceno

2 031
č.p. 704, Štěpánská 61, k. 
ú. Nové Město, Praha 1

1 500 000,00

Palác Lucerna - 
výměna výkladců - 
uvedení do 
původního stavu

usnesení ZHMP č. 
37/129 ze dne 17. 5. 
2018 

Výpověď 
veřejnoprávní 
smlouvy č. 
DOT/80/02/0008
39/2018 

žádný dodavatel není 
připraven provést 
rozsah prací v 
požadovaném termínu 

3 043
č.p. 213, Náprstkova 5, k. 
ú. Staré Město Praha 1

1 400 000,00
oprava střechy - 
jižní trakt

usnesení ZHMP č. 
37/129 ze dne 17. 5. 
2018 

Výpověď 
veřejnoprávní 
smlouvy č. 
DOT/80/02/0008
38/2018 

nepřipravenost prací, 
problematický 
dodavatel 

4 045
č.p. 1065, Rybná 13, k. ú. 
Staré Město, Praha 1

600 000,00
oprava uliční 
fasády

usnesení ZHMP č. 
37/129 ze dne 17. 5. 
2018 

Zánik práva na 
čerpání grantu 

nepřipravenost prací 

5 056
č.p. 790, Korunní 22,  k. 
ú. Vinohrady, Praha 2

350 000,00
výměna oken v 
uliční fasádě

usnesení ZHMP č. 
37/129 ze dne 17. 5. 
2018 

Výpověď 
veřejnoprávní 
smlouvy č. 
DOT/80/02/0008
16/2018 

nepřipravenost prací  
pro realizaci obnovy

6 058
č.p. 346, Lublaňská 28, k. 
ú. Vinohrady, Praha 2

300 000,00
oprava uliční 
fasády

nadhodnoceno - 
ZHMP usnesením č.  
37/129 ze dne 17. 5. 
2018 grant neschválilo

neuděleno, 
neschváleno  
RHMP a ZHMP

výrok soudního znalce - 
rozpočet nadhodnocen

7 060
č.p. 20, Vratislavova 24, 
k. ú. Vyšehrad, Praha 2

750 000,00
oprava uliční 
fasády 

usnesení ZHMP č. 
37/129 ze dne 17. 5. 
2018 

Výpověď 
veřejnoprávní 
smlouvy č. 
DOT/80/02/0008
19/2018 

podhodnocený 
rozpočet, nelze 
dodržet požadovaný 
termín provedení prací

8 069
č.p. 419, Vítězná 15, k. ú. 
Malá Strana, Praha 5

3 000 000,00
oprava střechy vč. 
souvisejících prací

usnesení ZHMP č. 
37/129 ze dne 17. 5. 
2018 

Výpověď 
veřejnoprávní 
smlouvy č. 
DOT/80/02/0008
40/2018 

nepřipravenost prací -  
časově náročná oprava

9 089
č.p. 1105, Františka 
Křížka 4, k. ú. Holešovice, 
Praha 7

1 000 000,00
obnova historické 
fasády

usnesení ZHMP č. 
37/129 ze dne 17. 5. 
2018 

Výpověď 
veřejnoprávní 
smlouvy č. 
DOT/80/02/0008
42/2018 

nepřipravenost prací -  
časově náročná oprava

10 090
č.p. 921, Janovského 45, 
k. ú. Holešovice, Praha 7

550 000,00

kompletní oprava 
fasády s 
restaurováním 
portálu bez 
truhlářských výplní

usnesení ZHMP č. 
37/129 ze dne 17. 5. 
2018 

Výpověď 
veřejnoprávní 
smlouvy č. 
DOT/80/02/0008
17/2018 

 dodavatelem 
neúměrně navýšena 
cena prací, příjemcem 
nelze realizovat

Příloha č. 2 k důvodové zprávě 

Revokované a krácené granty hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů - rok 2018

1
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objekt 
částka v Kč, 
určena k dalšímu 
rozdělení

předmět  grantu  částka schválena stav 
poznámka / důvod 
změny

11 092
č.p. 435, Pplk. Sochora 5, 
k. ú. Holešovice, Praha 7

600 000,00
výměna oken v 
uliční fasádě

usnesení ZHMP č. 
37/129 ze dne 17. 5. 
2018 

Zánik 
veřejnoprávní 
smlouvy č. 
DOT/80/02/0008
59/2018 

vlastník BD Pplk. 
Sochora 5, Praha 7 
nedodržel podmínky 
rozhodnutí vydaného 
odborem památkové 
péče 

12 099
č.p. 519, Hybešova 5, k. 
ú. Karlín, Praha 8

400 000,00
oprava fasády 
uliční

usnesení ZHMP č. 
37/129 ze dne 17. 5. 
2018 

Výpověď 
veřejnoprávní 
smlouvy č. 
DOT/80/02/0008
41/2018 

nelze dodržet 
požadovaný termín 
provedení prací

11 630 000,00

po
řa

dí

č.
 g

ra
nt

u

objekt 

částka v Kč - 
návrh krácení - 
určeno k dalšímu 
rozdělení

nový předmět 
grantu po krácení

návrh dalšího 
postupu

1 001
č.p. 102, Loretánské 
náměstí 8, k. ú. 
Hradčany, Praha 1

160 000,00

pokračování 
opravy barokního 
krovu, 4. etapa, 
úseky A, F

revokace usnesení 
RHMP a ZHMP 

2 004
č.p. 58, Maiselova 7, k. ú. 
Josefov, Praha 1

97 000,00
oprava uliční 
fasády

revokace usnesení 
RHMP a ZHMP 

3 041
č.p. 249, Liliová 6, k. ú. 
Staré Město,  Praha 1

36 000,00
oprava pavlačí a 
dlažby veřejného 
interiéru

revokace usnesení 
RHMP a ZHMP 

4 054
č.p. 1181, Chodská 7, k. 
ú. Vinohrady, Praha 2

192 000,00 výměna oken
revokace usnesení 
RHMP a ZHMP 

5 082
č.p. 282, K Brusce4, k. ú. 
Hradčany Praha 6

90 000,00 oprava fasády
revokace usnesení 
RHMP a ZHMP 

6 083
č.p. 269, Tychonova 4, k. 
ú. Hradčany, Praha 6

95 000,00
oprava fasády, 
teras, oken a 
klemp. prvků

revokace usnesení 
RHMP a ZHMP 

7 096
č.p. 651, U Studánky 14,                
k. ú. Holešovice, Praha 7

362 000,00
oprava fasády 
uliční

revokace usnesení 
RHMP a ZHMP 

1 032 000,00

12 662 000,00

8 006C
Kostel sv. Františka z 
Assisi, Křižovnické nám., 
Praha 1, k.ú. Staré Město

207 000,00

restaurování 
nástěnných maleb 
v kapli sv. Jana 
Křtitele a v kapli 
sv. Augustina

revokace usnesení 
RHMP a ZHMP 

příjemce předložil nový rozpočet- dochází 
ke snížení celkových uznatelných nákladů 
o 53 % vysoutěžením levnějšího 
dodavatele, objem prací zůstává zachován 
- bude kráceno

mezisoučet - 12 subjektů

celkem zůstatek pro další 
rozdělení - ostatní památkové 
objekty 

č. j. 1348593/2018 z 31. 8. 2018  k č.j. 
1813669/2017 nepřístupnost na střechu 
úseku H, úsek H nebude realizován, jen 
část  F, A  - informace z 3. 9. 2018 

nižší cena díla, nerealizování části prací  -
zjištěno při kontrole na místě 18. 9. 2018 -
bude kráceno

při kontrole na místě a doložení dokladů 
nebyl dodržen rozpočet stanovený ve 
Veřejnoprávní smlouvě - bude kráceno

nebyl dodržen rozpočet stanovený ve 
Veřejnoprávní smlouvě - bude kráceno

jiný způsob prací a nižší náklady - bude 
kráceno

nižší náklady skutečně provedených prací - 
bude kráceno

nižší rozpočet a bez položek, které byly v 
původním rozpočtu - bude kráceno

poznámka

mezisoučet krácen u 7 subjektů

2



po
řa

dí

č.
 g

ra
nt

u

objekt 
částka v Kč, 
určena k dalšímu 
rozdělení

předmět  grantu  částka schválena stav 
poznámka / důvod 
změny

9 008C

Kostel Matky Boží před 
Týnem, Staroměstské 
náměstí, Praha 1, k.ú. 
Staré Město

1 117 000,00
oprava okenic na 
jižní věži kostela 

revokace usnesení 
RHMP a ZHMP 

10 021C

Kostel sv. Petra a Pavla v 
Radotíně, Náměstí Sv. 
Petra a Pavla, Praha 16, 
k.ú. Radotín

163 000,00

oprava fasády 
kostela, oprava 
ohradní a opěrné 
zdi u bývalého 
hřbitova kolem 
kostela - vnitřní 
část

revokace usnesení 
RHMP a ZHMP 

1 487 000,00

14 149 000,00

příjemce předložil nový rozpočet - dochází 
ke snížení celkových uznatelných nákladů 
o 57 % z důvodu realizace části prací, a to 
okenic na jižní věži kostela - bude kráceno

příjemce předložil nový rozpočet- dochází 
ke snížení celkových uznatelných nákladů 
o 18 % - méně práce na fasádě kostela a 
více práce na ohradní zdi - bude kráceno

mezisoučet krácení u 3 subjektů 
ve vlastnictví církví

celkem zůstatek pro další 
rozdělení - ostatní a církevní 
památkové objekty  - 22 
objektů

3



























































































































































































































































































































































































































































revokace usnesení RHMP č. 826 ze dne 17. 4. 2018

č. přílohy  k 
usnesení RHMP č. 
826 z 17. 4. 2018

schválená částka v 
Kč 

návrh nové částky 
(revokace) v Kč  rozdíl v Kč poznámka poznámka

1 2 040 000,00 2 040 000,00 0,00
ostatní objekty - založena   veřejná podpora  do 200 tis. 
Kč 

2 200 000,00 200 000,00 0,00
ostatní objekty - není založena veřejná podpora do 200 
tis. Kč 

3 131 000,00 131 000,00 0,00 církev - není založena veřejná podpora do 200 tis. Kč

4 227 000,00 227 000,00 0,00 movité KP-  není založena veřejná podpora do 200 tis. Kč

9 33 810 000,00 25 553 000,00 8 257 000,00
ostatní objekty - založena   veřejná podpora nad 200 tis. 
Kč

revokace - změna výše grantu  u čísla: 001, 004, 022, 023, 
027,031,041, 043, 045, 084, 054, 060, 069, 079, 082, 089, 
090, 096, 099, 107 a zánik veřejnoprávní smlouvy a 
neproplacení  grantu č. 092

10 8 435 000,00 8 228 000,00 207 000,00 církev založena   veřejná podpora nad 200 tis. Kč revokace - změna výše grantu  u čísla: 006C

11 230 000,00 230 000,00 0,00 movité KP založena   veřejná podpora nad  200 tis. Kč beze změn
mezisoučet               
př. 9 - 11 42 475 000,00 34 011 000,00 8 464 000,00 bod. II. 1. usnesení - revokace příloh 9 - 11

12 3 650 000,00 4 290 000,00 -640 000,00 civilní  není založena veřejná podpora nad 200 tis. Kč 
bod II. 2. usnesení -revokace - změna výše grantu  u čísla: 
002, 083

13 7 264 000,00 5 984 000,00 1 280 000,00 církev není založena veřejná podpora nad 200 tis. Kč 
bod II. 2. usnesení - revokace - změna výše grantu  u 
čísla: 008C, 021C

14 3 713 000,00 3 713 000,00 0,00 movité KP není založena veřejná podpora nad 200 tis. Kč beze změn
mezisoučet                   
př. 12 - 14 14 627 000,00 13 987 000,00 640 000,00 bod. II. 2. usnesení - revokace příloh 12 - 14

300 000,00 0,00 300 000,00 zůstatek
1 100 000,00 -1 100 000,00 nový grant č. 095

součet dle příloh 60 000 000,00 51 696 000,00 8 304 000,00 kontrolní součet
2 604 000,00 NKPV - kasemata
2 500 000,00 NKPV - ohradní zeď
2 600 000,00 Galerie - repase oken

součet celkem 60 000 000,00 59 400 000,00 600 000,00
zůstatek nerozděleno 600 000,00 grant č. 092 - zánik smlouvy 

Příloha č. 8 k důvodové zprávě 

bod II. 2. usnesení  -    beze změn

















Příloha č. 10 k důvodové zprávě 
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  
Rady hlavního města Prahy 

 
číslo 3079 

ze dne  11.12.2018 

k revokaci usnesení Rady HMP č. 826 ze dne 17.4.2018 k návrhu na udělení grantů vlastníkům 
památkově významných objektů v roce 2018 a k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 

 
Rada hlavního města Prahy   

I .   r e v o k u j e  
usnesení Rady HMP č. 826 ze dne 17. 4. 2018 k návrhu na udělení grantů vlastníkům 
památkově významných objektů v roce 2018 tak, že: 

- v bodě II. 1. usnesení se celková částka 42 475 000 Kč nahrazuje částkou 34 011 000 
Kč 
- v příloze č. 9 k usnesení u položky č. 001 se dotace na objekt č.p. 102, Loretánské 
náměstí  8, k. ú. Hradčany, Praha 1 v řádku grant částka 710 000 Kč nahrazuje částkou 
550 000 Kč a ve sloupci předmět grantu text: "pokračování opravy barokního krovu, 4. 
etapa, úseky A, F a H" nahrazuje textem: "pokračování opravy barokního krovu, 4. 
etapa, úseky A a F", v řádku celkové náklady se částka 1 540 207 Kč nahrazuje částkou 
1 194 140 Kč a v řádku vlastní náklady se částka 830 207 Kč nahrazuje částkou 644 140 
Kč 
- v příloze č. 9 k usnesení u položky č. 004 se dotace na objekt č.p. 58, Maiselova 7, k. 
ú. Josefov, Praha 1 v řádku grant částka 300 000 Kč nahrazuje částkou 203 000 Kč, v 
řádku celkové náklady se částka 920 254 Kč nahrazuje částkou 624 191 Kč a v řádku 
vlastní náklady se částka 620 254 Kč nahrazuje částkou 421 191 Kč s tím, že ve sloupci 
předmět grantu se text nemění 

- v příloze č. 9 k usnesení u položky č. 022 se dotace na objekt č.p. 1246, Klimentská 1, 
k. ú. Nové Město, Praha 1 v řádku grant částka 900 000 Kč nahrazuje částkou 1 380 000 
Kč a ve sloupci předmět grantu text: "oprava uliční fasády do ulice Klimentské a ulice 
Revoluční" nahrazuje textem: „oprava uliční fasády do ulic Klimentská a Revoluční a  
výměna výkladců a vstupních dveří do ulice Revoluční a repase vrat do ulice 
Klimentské", v řádku celkové náklady se částka 2 809 430 Kč nahrazuje částkou 4 014 
483 Kč a v řádku vlastní náklady se částka 1 909 430 Kč nahrazuje částkou 2 634 483 
Kč 

- v příloze č. 9 k usnesení u položky č. 023 se částka 1 180 000 Kč nahrazuje 0 

- v příloze č. 9 k usnesení u položky č. 027 se dotace na objekt č.p. 1171, Petrská 21, k. 
ú. Nové Město Praha 1 v řádku grant částka 650 000 Kč nahrazuje částkou 760 000 Kč a 
ve sloupci předmět grantu text: "výměna oken uliční fasády" nahrazuje textem: "výměna 
oken uliční fasády,  výměna oken dvorní fasády - na pavlačích", v řádku celkové náklady 
se částka 2 082 588 Kč nahrazuje částkou 2 338 135 Kč a v řádku vlastní náklady se 
částka 1 432 588 Kč nahrazuje částkou 1 578 135 Kč 

- v příloze č. 9 k usnesení u položky č. 031 se částka 1 500 000 Kč nahrazuje 0 

- v příloze č. 9 k usnesení u položky č. 041 se dotace na objekt  č.p. 249, Liliová 6, k. ú. 
Staré Město, Praha 1 v řádku grant částka 300 000 Kč nahrazuje částkou 264 000 Kč, v 
řádku celkové náklady se částka 881 334 Kč nahrazuje částkou 776 838  Kč a v řádku 



vlastní náklady se částka 581 334 Kč nahrazuje částkou 512 838 Kč s tím, že ve sloupci 
předmět grantu se text nemění 

- v příloze č. 9 k usnesení u položky č. 043 se částka 1 400 000 Kč nahrazuje 0 

- v příloze č. 9 k usnesení u položky č. 045 se částka  600 000 Kč nahrazuje 0 

- v příloze č. 9 k usnesení u položky č. 048 se dotace na objekt č.p. 519, Melounová 5, k. 
ú. Nové Město, Praha 2 v řádku grant částka 350 000 Kč nahrazuje částkou 1 130 000 
Kč a ve sloupci předmět grantu text: "postupná výměna oken a truhlářských výplní - 
uliční část Ječná" nahrazuje textem: "postupná výměna oken a truhlářských výplní - 
uliční část Ječná a Melounová", v řádku celkové náklady se částka 1 006 785 Kč 
nahrazuje částkou 2 573 829 Kč a v řádku vlastní náklady se částka 656 785 Kč 
nahrazuje částkou 1 443 829 Kč 

- v příloze č. 9 k usnesení u položky č. 054 se dotace na objekt č.p. 1181, Chodská 7, k. 
ú. Vinohrady, Praha 2 v řádku grant částka 1 000 000 Kč nahrazuje částkou 808  000 Kč, 
v řádku celkové náklady se částka 2 563 899 Kč nahrazuje částkou 2 072 527  Kč a v 
řádku vlastní náklady se částka 1 563 899 Kč nahrazuje částkou 1 264 527 Kč s tím, že 
ve sloupci předmět grantu se text nemění 

- v příloze č. 9 k usnesení u položky č. 056 se částka  350 000 Kč nahrazuje 0 

- v příloze č. 9 k usnesení u položky č. 060 se částka  750 000 Kč nahrazuje 0 

- v příloze č. 9 k usnesení u položky č. 069 se částka  3 000 000 Kč nahrazuje 0 

- v příloze č. 9 k usnesení u položky č. 079 se dotace na objekt č.p. 827,  Eliášova 22, k. 
ú. Bubeneč, Praha 6 v řádku grant částka 300 000 Kč nahrazuje částkou 580 000 Kč a 
ve sloupci předmět grantu text: "oprava fasády" nahrazuje textem: "oprava fasády, 
oprava oken a dveří, nové portály s dveřmi", v řádku celkové náklady se částka 828 051 
Kč nahrazuje částkou 1 532 426 Kč a v řádku vlastní náklady se částka 528 051 Kč 
nahrazuje částkou 952 426 Kč 

- v příloze č. 9 k usnesení u položky č. 082 se dotace na objekt č.p. 282, K Brusce 4, k. 
ú. Hradčany, Praha 6 v řádku grant částka 400 000 Kč nahrazuje částkou 310 000 Kč a 
ve sloupci předmět grantu text: "oprava uliční fasády včetně opravy klempířských prvků" 
nahrazuje textem: "oprava uliční fasády včetně výměny klempířských prvků", v řádku 
celkové náklady se částka 1 164 232 Kč nahrazuje částkou 904 008  Kč a v řádku vlastní 
náklady se částka 764 232 Kč nahrazuje částkou 594 008 Kč 

- v příloze č. 9 k usnesení u položky č. 089 se částka 1 000 000 Kč nahrazuje 0 

- v příloze č. 9 k usnesení u položky č. 090 se částka 550 000 Kč nahrazuje 0 

- v příloze č. 9 k usnesení u položky č. 092 se částka 600 000 Kč nahrazuje 0 

- v příloze č. 9 k usnesení u položky č. 096 se dotace na objekt č.p. 651, U Studánky 14, 
k. ú. Holešovice, Praha 7 v řádku grant částka 700 000 Kč nahrazuje částkou 338 000 
Kč, v řádku celkové náklady se částka 2 002 508 Kč nahrazuje částkou 968 217 Kč a v 
řádku vlastní náklady se částka 1 302 508 Kč nahrazuje částkou 630 217 Kč s tím, že ve 
sloupci předmět grantu se text nemění 

- v příloze č. 9 k usnesení u položky č. 099 se částka  400 000 Kč nahrazuje 0 

- v příloze č. 9 k usnesení u položky č. 107 se dotace na objekt č.p. 74, Ke Konstruktivě 
1, k. ú. Stodůlky, Praha 13 v řádku grant částka 300 000 Kč nahrazuje částkou 2 660 
000 Kč a ve sloupci předmět grantu text:  „pokračování obnovy stavebních konstrukcí 
věže" nahrazuje textem: "obnova Hájčího dvorce - D1 věž - obnova krovu a střešního 
pláště,  obnova Hájčího dvorce - D1 věž - fasáda Angelovské brány, pokračování obnovy 
stavebních konstrukcí věže" a v řádku celkové náklady se částka 609 809 Kč nahrazuje 
částkou 4 245 209 Kč  a v řádku vlastní náklady se částka 309 809 Kč nahrazuje částkou 
1 585 209 

- v příloze č. 10 k usnesení u položky č. 006C se dotace na objekt Kostel sv. Františka 
Serafínského, Křížovnické nám., k. ú. Staré Město, Praha 1 v řádku grant částka 400 
000 Kč nahrazuje částkou 193 000 Kč, v řádku celkové náklady se částka 1 222 628 Kč 



nahrazuje částkou 587 912  Kč  a v řádku vlastní náklady se částka 822 628 Kč 
nahrazuje částkou 394 912 Kč s tím, že ve sloupci předmět grantu se text nemění 

 v bodě II. 2. usnesení s celková částka 14 627 000 Kč nahrazuje částkou 13 987 000 Kč 

- v příloze č. 12 k usnesení u položky č. 002 se dotace na objekt č.p. 139, Pohořelec 16, 
k. ú. Hradčany, Praha 1, v řádku grant částka 500 000 Kč nahrazuje částkou 1 235 000 
Kč a ve sloupci předmět grantu text: "oprava uliční fasády a dvorní včetně revize 
klempířských prvků případně jejich výměna"  nahrazuje textem: "oprava uliční a dvorní 
fasády včetně revize klempířských prvků případně jejich výměna a výměna stávajících 
oken za špaletová - ulice", v řádku celkové náklady se částka 1 453 165 Kč nahrazuje 
částkou 2 768 335 Kč  a v řádku vlastní náklady se částka 953 165 Kč nahrazuje částkou 
1 533 335 Kč 

- v příloze č. 12 k usnesení u položky č. 083 se dotace na objekt č.p. 269, Tychonova 4, 
k. ú. Hradčany, Praha 6 v řádku grant částka 500 000 Kč nahrazuje částkou 405 000 Kč, 
v řádku celkové náklady se částka 1 069 713 Kč nahrazuje částkou 866 669 Kč a v 
řádku vlastní náklady se částka 569 713 Kč nahrazuje částkou 461 669 Kč s tím, že ve 
sloupci předmět grantu se text nemění 

- v příloze č. 13 k usnesení u položky č. 008C se dotace na objekt Kostel Matky Boží 
před Týnem, Staroměstské náměstí, k. ú. Staré Město, Praha 1, v řádku grant částka 2 
000 000 Kč nahrazuje částkou 883  000 Kč a ve sloupci předmět grantu text: "oprava 
krovu a střechy bočních lodí kostela, oprava okenic na severní a jižní věži kostela - etapa 
2018"  nahrazuje textem: "oprava okenic na jižní věži kostela", v řádku celkové náklady 
se částka  3 102 671 Kč nahrazuje částkou 1 369 393 Kč a v řádku vlastní náklady se 
částka 1 102 671 Kč nahrazuje částkou 486 393 Kč 

- v příloze č. 13 k usnesení u položky č. 021C se dotace na objekt Kostel sv. Petra a 
Pavla v Radotíně, náměstí sv. Petra a Pavla, k. ú.  Radotín, Praha 16 v řádku grant 
částka 914 000 Kč nahrazuje částkou 751 000 Kč, v řádku celkové náklady se částka 1 
408 804 Kč nahrazuje částkou 1 157 545 Kč  a v řádku vlastní náklady se částka 494 
804 Kč nahrazuje částkou 406 545 Kč s tím, že ve sloupci předmět grantu se text 
nemění 

I I .   s o u h l a s í  
1.  se zněním dodatků č. 1 k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace grantu hl. m. Prahy na zachování památkové hodnoty a podstaty 
hmotného objektu (ostatní památkové objekty a objekty ve vlastnictví církví a 
náboženských společností) dle přílohy č. 1 - 16 tohoto usnesení 

2.  s udělením grantu hl. m. Prahy formou dotace vlastníkům památkově významných 
objektů v roce 2018, které přesahují částku 200 000 Kč v celkové výši 1 100 000 Kč 
z běžných výdajů OPP MHMP, kap. 0680 - granty, § 3322, ORG 0098006, UZ 
000000115 dle přílohy č. 17 tohoto usnesení (ostatní památkově významné objekty - 
nemovité věci) s tím, že pokud by částka v režimu „de minimis” schválená žadateli 
uvedenému v příloze č. 17 tohoto usnesení ke dni podpisu veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí účelové dotace - grantu hl. m. Prahy znamenala u tohoto projektu 
překročení celkové výše podpory „de minimis”, budou finanční prostředky poskytnuty 
pouze do této výše 

3.  s úpravou rozpočtu vlastního hlavního města Prahy dle přílohy č. 18 tohoto usnesení 

I I I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
1.  výpovědi z veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové dotace - grantu uvedené v 

příloze č. 6 k důvodové zprávě 

2.  zánik práva na čerpání grantu žadatelům uvedeným v příloze č. 6 k důvodové 
zprávě 

3.  zánik veřejnoprávní smlouvy č. DOT/80/02/000859/2018 uvedený v příloze č. 7 k 
důvodové zprávě 



I V .   u k l á d á  
1.  radní Třeštíkové 

1.  předložit Zastupitelstvu hl. m. Prahy ke schválení návrh na revokaci usnesení 
ZHMP č. 37/129 ze dne 17. 5. 2018 dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 13.12.2018 
2.  předložit Zastupitelstvu hl. m. Prahy návrh dodatků č. 1 k veřejnoprávním 

smlouvám o poskytnutí účelové neinvestiční dotace grantu hl. m. Prahy dle bodu 
II. 1. tohoto usnesení, návrh na (dodatečné) udělení grantu hl. m. Prahy 
vlastníkům památkově významných objektů vybraného v roce 2018 dle bodu II. 
2. tohoto usnesení, návrh na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy 
dle bodu II. 3. tohoto usnesení 

Termín: 13.12.2018 

3.  po schválení v Zastupitelstvu hl. m. Prahy podepsat dodatky č. 1 k 
veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - grantu hl. 
m. Prahy dle bodu II. 1. tohoto usnesení a podepsat veřejnoprávní smlouvu o 
poskytnutí účelové dotace - grantu hl. m. Prahy dle bodu II. 2. tohoto usnesení 

Termín: 19.12.2018 

2.  MHMP - OPP MHMP 
1.  po schválení v Zastupitelstvu hl. m. Prahy zpracovat a zajistit uzavření dodatků 

č. 1 k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí účelové dotace - grantu hl. m. 
Prahy dle bodu II. 1. tohoto usnesení, zpracovat a zajistit uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí účelové dotace - grantu hl. m. Prahy dle bodu II. 2. tohoto 
usnesení 

Termín: 17.12.2018 

2.  ve spolupráci s odborem rozpočtu MHMP a odborem legislativním a právním 
MHMP připravit návrh revokace Zásad pro poskytování grantů vlastníkům 
památkově významných objektů na rok 2019 schválených usnesením Rady hl. 
m. Prahy č. 1484 ze dne 12.6.2018 

Termín: 31.1.2019 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní Třeštíková  
Tisk: R-31376A  
Provede: radní Třeštíková, MHMP - OPP MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
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