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DODATEK č. 1 

v " " "' k VEREJNOPRA VNI SMLOUVE 
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 § 1 Oa 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 ll O 00 Praha I 
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 
Mgr. Lenka Tučková 

(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 význanmých 
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: 



1.1. Článek I. odst. 1 Smlouvy se ruší a nově zní: 
Pfedmětem 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. hod a) této Smlouvy. 

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 č. 371129 ze dne 17. 05. 2018 ve znění dodatku č. 1 
schváleného ZHMP č. 2157 ze dne 13. 12. 2018. 

1.2. Článek II. písm. a) Smlouvy se ruší a nově zní: 
celkové náklady na stavební a případné restaurátorské práce uvedené v Článku L odst. 5 této 
smlouvy budou činit minimálně 968 217,00 Kč s DPH a hudou součástí vyúčtování dle tohoto 
článku, písm./) a g); _ 

1.3. Článek II. písm. h) Smlouvy se ruší a nově zní: 
poskytnutý grant hude poskytovatelem proplacen přijemci nejpozději do 28.12. 2018 na účet 
uvedený v záhlavf Smlouvy, a vždy však až na základě zápisu o provedené závěrečné kontrole 
pracf zástupci OPP MHMP, pokud v něm hude 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: 
Pfíjemce tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, aby veškeré dokumenty obsahující osobní 
údaje příjemce souvisejfcf 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. 
20161679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobnfch 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušeni směrnice 95146/ES ("GDPR'~ účinným od 
25. května 2018 a zákonem č. 49912004 Sb., o archivnictví a spisové slutbě a o změně 
některých zákonů, ve znění některých předpisů. Informační povinnost dle byla ze strany 
poskytovatele splněna prostfednictvím informace uveřejněné na portálu www.praha.eu, a to 
na adrese: http://www.praha.eu/jnplcz!o_mestelmagistratlgdprlindex.html. 

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 někter)'ch 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 posk)'iovatel. 

2. Tento dodatek č. I je vyhotoven v šesti (6) autorizovaných stejnopisech, každý s platností 
originálu. Posk)'iovatel obdrží pět (5) stejnopisů a příjemce jeden (I) stejnopis. Autorizace se 
provede připojením otisku úředního razítka posk)'iovatele na přelepce dodatku č. 1. Tento 
dodatek obsahuje tři (3) strany. 
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3. Za relevantní projev vUle 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. I 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. I byl 
sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, v souladu se zákonem, nepříčí 
se dobrým mravUm a na důkaz toho připojují své podpisy. 

/:t //.;X;// 
V Praze dne ........................ . 
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V Praze dne ........................ . 

Potvrzuji věcnou, obs "illou 1 forríítt:~~ 
správnost a úplnost llstlny'éfPatfovar' · 
doložkou a úplnost souvlsejlclch dokla:' .. \ 

20 ·1Z-2u1B I , 
' . . . . . . . . . . . . . . . . OPPMHMP 
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