
DODATEK č. 1 

k VEŘEJNOPRÁ VNÍ SMLOUVÉ 
č. DOT/80/02/000876/2018 ze dne 10. 7. 2018 

o poskytnuti účelové dotace - grantu č. 008 C na zachováoi či oboovu 
památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu 

stejnopis č. 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § I Oa zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon 
o rozpočtových pravidlech ůzemních rozpočtů"), s použitím zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoru'k") 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 ll O 00 Praha 1 
zastoupené panl MgA. Hanou Třeštíkovou, členkou Rady hlavního města Prahy 
IČO: 00064581 
DIČ: CZ00064581 
bankovní spojeni: 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 č. e. 8/1-01-255/1994 
zastoupená 
IČO: 45251703 

I 1'1 ll 

(dále jen "přljemce") 

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 I 1. 7. 2018. 

V souladu s čl. vn. bod 6 Zásad pro poskytování grantů vlastnlkúm památkově významných 
objektů v roce 2018 a na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy (dále jen 
,,ZHMP") č. 2/57, ze dne 13.12.2018 se smluvní strany dohodly na následující změně 
Smlouvy: 
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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 ll. bod a) této Smlou~y. 

V souladu s§ 43 zákona č. 13112000 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. 371129 ze dne 17. 5. 2018 ve znění dodatku č. 1 
schváleného ZHMP č. 2157 ze dne 13.12.2018. 

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 hudou součástí vyúčtování dle tohoto 
článku, písm. j) a g); 

1.4. Článek II. písm. h) Smlouvy se ruší a nově zní: 
poskytnu(V grant hude 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 pracl 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. I 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. l 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. I. Tento 
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dodatek obsahuje tři (3) strany a dvě (2) přílohy, tj. Přílohu č. I 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. l přečetly, že s obsahem souhlasí, že dodatek č. I 
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. 

1 ?-11-1013 
v Praze dne......................... v Praze dne ....... 1B..~.ií.~.2/J.JB 

-·--, ,. 

\ ,, _,, 
'·'"...::..:.._..::;. .. < 

I 
/ 
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Příloha č. l k veřejnoprávní smlouvě č. DOT/80/02/000876/20 18 -dodatek č. I 

VYÚČTOVÁNÍGRANTU 
pro příjemce grantu hl. m. Prahy 
vlastníkům památkově významných objektů v roce 2018 

Vyplněný fonnulář 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: I Konec: 

Přehled financování 

vyplňte v souladu s přiloženými účetními nebo daňovými doklady 
(týká se prací, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut) 

A -celkový rozpočet prací ( = C + B ) 

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

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

náklady v Kč 
(podle přiložených účetních 

Uved'te čísla účetních nebo daňových dokladů, které jsou nedílnou součástí tohoto 
vyúčtování: 

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

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. 

Podpisy příjemců grantu hl. m. Prahy (resp. osob oprávněných k potvrzení správnosti faktur a 
závěrečného vyúčtování): 
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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 I 

Předmět grantu: oprava okenic na jižní věži kostela 

Veřejný 
Název dotačního 

Výše 
poskytovatel - Předmět dotace poskytnuté 

název 
programu 

dotace v Kč 

------ ---------. . ., ,. . . . . ' Poznamka (doplnUJICI mformace k poskytnutym vereJnym dotac1m): 

V Praze dne 
Jméno I název vlastníka I 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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