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Smlouva o účastiv programu AntĺgľaffitÍ
1. Městská část Pľaha 5

sídlo:
IČo:
DIČ:
zastoupená:

nź.ľľ'.14.

října 138l/4,l50 Z}Praha

5

00063631

CZo0063631
' Mgr. RenátouZajíčkovou, starostkou

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha,
č.účtu:27 -2000857 329 / 0800
/dále jen ,,městská část Praha 5" nebo ,,MČ P5"/
a

2.

Název:

Společenstvívlastníků jednotek ulice Plzeňská č.p.1270197.99,101'103' Praha 5

zapsaĺý.
sídlo:

IČo:
zastoupené

v Ęstříku společenstvívlastníkůjednotek,

soudem vPtaze, oddílS vložka7904
Plzeňská I270l97,150 00 Praha 5 - Košíře
751 06 53r

vedeném Městským

Dana Šuková, předsedkyně výboru a
Kamila Baľtoš Rysová, místopředsedkyně výboru

/dále jen ,,účastníkprogľamť'/

/dále společně jako,,smluvní strany" l

mezi sebou dle $ 1746 odst. 2 zákonač,.89l20I2 Sb., občanský zźkonik,veznění
pozdějšíchpředpisů, nížeuvedeného đne,měsíce a roku tuto Smlouvu o účastiv progIamu
Antigraffiti l dtie jeĺ,,sm1ouva'o/.
uzavŤe|y

čll
Uvodní ustanovení

1.

Účastník progľamu pľohlašuje, že jako právnická osoba zaIožeĺáza účelemzajišťování
správy bytového domu č.p. 1270, kteý se nachózí na pozemku parc. č']2]7 o celkové
výměře 3055 m2, vše v k.ú. Košíře, obec Praha, zapsaného ną listu vlastnictví č' 4]46
v katastľu nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pľo hlavní město Prahu,
Katastrálním pracovištěm Praha (dále též,,objekt"nebo ,,stavbď'), je zptlsobilý za
účelemspľávy objektu nabývat préxa a zavazovat se k povinnostem, tedy i uzavřít tuto

smlouvu. Úěastní k programu prohlaš uje, Že objekt není kulfilmí památkou ve smyslu
zákona č ,. 20lI987 Sb., o státní památkové pé č i,ve znění pozdějš í ch předpisů .
V pří padě, Že se objekt nachź ní v městské památkové zóně č i v ochľ anné památkové
,9n?, zavazuje se městská č ást Praha 5 v pří padě potřeby zajistit pľ o ú č astní ka

programu' a to na základě plné moci udělené ú č astní kempľ ogramu městské č ásti Praha
5, .záxazné stanovisko odboru památkové pé č eMagistrátu hlavní ho města Prahy.
Uzavření m té to smlouvy ú č astní kprogľ amu výš e popsanou plnou moc uděluje městské
č ásti Praha 5 za ú č elemzajiš tění závazné ho stanoviska odboru památkové pé č e
Magistľ átu hlavní ho města Pľ ahy k č innostem dle té to smlouvy. Potvrzení o udělení
plné moci bude vystaveno po dohodě smluvní ch stran dle vzoru) kteý tvoří pří lohu č .
2.

2. uČ

ps je dle $ 2 odst. 2 zákona č ,. I3ll2000 Sb.' o hlavní m městě Praze, ve znění
pozdějš í ch předpisů , povinna zajiš t'ovat pé č io vš estľ anný rozvoj své ho uzemí a
o potřeby svých obč anů .V rámci zajiš tění té to povinnosti realizuje program Antigraffiti
(dále jen ,,Program") z dů vodu potí raní vandalismu ve formě nelegální ch gľ afflrti,
k němuž dochazí ze strany třetí ch osob, ochĺ any majetku a zvýš ení pocitu bezpeč nosti
obč anů .Tento Pľ ogram je financován zrozpoětuměstské č ásti Praha 5.

3.

Úč astní k pľ ogramu pľ ohlaš uje, ž e se seznámil s Programem a souhlasí s tí m, aby urč ené
č ásti objektu uvedené ho v odst. 1 té to smlouvy, tj. č ásti viditelné apří stupné z veřejných
komunikací č i jiných veřejně pří stupných mí st, byly zaŕ azeny do Pľ ogramu
za podmí nek uvedených touto smlouvou.

4.

Úč astní k programu se zavazĄeakceptovat rozhodnutí MČ P5, ž e ýběr specializované
fir-y v souvislosti s realizací Pľ ogramu, kteľ á bude provádět nanáš ení antigraffiti
nátěru a odstľ aňování gľ affiti tvorby na objektu' ľ esp. jeho č ástech nachź lzejí cí mse na
tnemí městské č ásti Praha 5, je výhľ adně vkompetenci vĺ Č ps.

Č l.rr
Předmět smlouvy
Předmětem té to smlouvy je zź lvazek ľ ĺ Čps pľ ové st na vlastní nfülady na objektu
antigraffiti nátěľ v souladu s Programem a Vymezení podmí nek' dle nichž budou mezi
MC P5 a ú č astní kemprogramu uzavirány pŤ í kazní smlouvy na č innosti vyplývají cí
z Progľ amu, tj. odstraňování gľ affiti' vymezení podmí nek způ sobu jejich uzavření a
stanovení obsahu pří kazní ch smluv (dále jen ,,pÍ ikazni smlouvď').

č l. rrr
Doba smlouvy
1

.

2.

Tato smlouva se uzaví rá na dobu uľ č itoudo 31 . 12. 2023.

V pří padě vyč erpĺ í nífinanč ní chprostředků vyč leněných na Pľ ogľ am, tj. nanáš ení

antigraffiti nátěru a odstraňovĺ ĺ ní graffiti tvoľ by, z.rozpoč tuměstské č ásti Pľ aha 5, mů Že
MČ P5 tuto smlouvu jednostľ anně vypovědět. Úei*y té to výpovědi nastanou dnem
doruč ení výpovědi ú č astní kupľ ogľ amu.
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CI.IV
Pľ áva a povinnosti smluvní ch stľ an

1. MČ 'P5 se touto smlouvou

zavazuje, Že vsouladu sProgramęm na vlastní naklady
maximálně do qýš e 330 240,- (slovy třistatřicettisí cdvěstěč tyřicet korun č eských) bez
DP'H, (tj. 379 776,- Kč , vč . DPH), která je stanovena vtzv. vstupní kartě objektu,
provede antigrafÍ iti nátěr na objektu, u kteľ é hodosud nebyl antigrafľ rti nátěr aplikován,
a to bezodkladně po nabytí ú č innostité to smlouvy, nejdří ve vš ak po splnění povinnosti
ú č astní kapľ ogľ amu pľ ové stpráce vymezené v tzv. vstupní kartě objektu v souladu s
odst. 2 tohoto č lánku a s ohledem na klimatické podmí nky umož ňují cíaplikaci
antigraffiti nátěru.

2.

Úč astní k pľ ogľ amu se zavazuje, ž e v pří padě, kdy před zahájení m č inností v rámci
Programu bude nutné pľ ové stpráce vymezené v tzv. vstupní kaľ tě objektu, pľ ovede
veš keľ étyto pľ áce na vlastní náklady nejpozději đ o31.10.2021 ođ ú č innostité to
smlouvy. JestliŽe ú č astní kpľ ogramu tuto svou povinnost ve stanovené lhů tě nesplní , je
MC P5 oprávněna od té to smlouvy pí semně odstoupit, přič emž odstoupení je ú č inné
dnem jeho doruč ení druhé smluvní straně.

3. MC P5 se zavazuje

na zź lkladě pří kazní ch smluv uzavřených s ú č astní kemprogľ amu
zajistit na vlastní náklady pľ ostřednictví m speciaIizované fi.my odstraňování graffiti
tvorby zé l<laďni metodou, ato ze vš ech objektů , resp. jejich č ástí ve vlastnictví ú č astní ka
progľ amu' kteľ é budouzaÍ azeny do Programu.

4.

Povinností ú č astní kaprogľ amu j ebezzbyeč né hoodkladu oznź lmitvČ ps na pří sluš né
e-mail o vé adres e : gľ affiti@pr aha5 cz po š ko z ení j eho obj ektu zaÍ azęné ho do Pro gramu.
.

5.

Úč astní kprogľ amu se zavazuje vynakládat přiměřené ú silí k ochraně objektu, který je
na zź lk|adě té to smlouvy přihláš en do Pľ ogramu odstľ aňování graffiti tvoľ by, před jeho
poš kození m graffiti tvoľ bou. Dále se zavazuje, ž e v pří padě poš kození objektu
bez prodlení uč iní vš echny právní kĺ oky, které směřují k vymáhání náhĺ ađ yš kody vů č i
osobě' která způ sobila poš kození objektu graffiti tvorbou. Pří pađ néť rnanč níplnění
ziskarlé jako náhrada š kody způ sobené tvoľ bou gľ affiti, ať už bylo poskýnuto š ků dcem
nebo pojiš ť ovnou ú č astní kapľ ogľ amu jako poš kozené hona základě pří sluš né pojistné
smlouvy, se ú č astní kprogramu zavazuje bezú platně převé st do vlastnictví městské č ásti
Praha 5, a to bezodkladně po obdrŽení nĺ áhľ ady š kody. Takto zí skaná č ástka bude v plné
výš i pří jmem ľ ozpoč tu městské č ásti Praha 5. Smluvní stľ any se dohodly, ž e v pří padě,
kdy ú č astní kprogľ amu nesplnil povinnost převé st pří padnou náhľ adu š kody
do vlastnictví městské č ásti Praha 5 stanovenou v předchozí větě, vzniká městské č ásti
Praha 5 nárok na smluvní pokutu ve výš i nepřevedených finanč ní chprostředků
představují cí ch náhľ adu š kody a právo od té to smlouvy s okamž itou ú č innostíodstoupit
s tí m, ž e ú č astní kprogľ amu ztrácí moŽnost se Programu kdykoliv v budoucnu znovu
ú č astnit.Takový ú č astní kpľ ogfttmu tedy ztráci moŽnost na budoucí uzavření smlouvy
o ú č astiV pľ ogramu Antigraffiti.
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č lv

Postup při uzaví ľ ání (budoucí ch) pří kazní ch smluv

1.

Pŕ ikazní smlouva bude uzavřena na základé pí semné (e-mailové ) nebo telefonické
objednávky ú č astní kapľ ogramu' a to pľ ostřednictví m uľ č enée-mailové adľ esy nebo

telefonní ho ěí sla, které budę ú č astní koviprogľ amu sděleno. obsahern objednávky bude
povinnost vČ ps zajistí t odstľ anění grafť rti ve smyslu té to smlouvy. Přijetí m
telefonické č i doruč ení m pí semné (e-mailové ) objednávky se pÍ ikazni smlouva
považ uje zauzavÍ enou.

2. V

objednávce, kterou ú č astní kprogramu č iní ,a to formou uvedenou v odst. 1 tohoto
č lánku, musí 'bý zejmé na identifikován vlastní k objektu a objekt, kteľ ý je poš kozen
gľ affiti tvoľ bou, a to způ sobem, jak jsou tito označ eni ve vstupní kaĺ tě objektu.

3.

Úč astní kovi pľ ogramu z té to smlouvy neplyne ž ádný právní naľ ok na uzavřeni pÍ í kazní
smlouvy. MČ P5 si vyhľ azuje pľ ávo z jaké hokoliv dů vodu neakceptovat smlouvu, a to
zejmé na v pří padě vyč eľ pání ľ ozpoč tovaných finanč ní chpľ ostředků v Progľ amu nebo
by uzavření pŕ ikazni smlouvy bylo v ľ ozporu s platnými právní mi předpisy Evropské
unie upravuj í cí mizákaz poskýování veřej né podpory.

4.

Úč astní k programu není oprávněn poŽadovat po vĺ Č ps uzavřęní pÍ í kaznismlouvy
v pří padě, Že se změní skuteč nosti uvedené v č 1. I. odst. 1. té to smlouvy.

5.

Úč astní k pľ ogramu se zavazuje' ž e objednávku, jako předpoklad k uzavření pÍ ikazni
smlouvy, nepodá v pří padě, ž e u něj nebudou splněny podmí nky pro zajiš tění Pľ ogramu
v reŽimu podpory malé ho ľ ozsahu dle Naří zení Komise (ES) č . 199812006 ze dne
15. prosince2006 o pouŽití č lánků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis.
CI. VI
obsah (budoucí ch) pří kazní ch smluv

1.

Prź lva a povinnosti smluvní ch stran podle uzavřených pří kazní ch smluv se budou ří dit
ní ž euvedenými odstavci tohoto č lánku. MC P5 se pří kazní smlouvou uzavřenou
s ú č astní kempľ ogľ amu zavź lž eobstarat odstľ anění konkĺ é tní hograff,rti z objektu
ú č astní kaprogramu. trĺ Č ps zajistí na zź lk|adě pÍ í kazní smlouvy, aby byl dodľ ž entakový
postup, kteľ ým bude dle mož ností dosaž eno odstľ anění graffiti z objekfu ú č astní ka
pľ ogramu' a zároveí jí m nebyly způ sobeny š kody na objektu. Konkľ é tnízpů sob a
použ ité prostředky budou zálež etvž dy natypu gľ affrti a na typu fasády objektu.

2.

Úč astní kpľ ogramu souhlasí

s

tí m, ž e MČ P5 zajistí plnění pŤ í kazní smlouvy třetí

osobou.

.

Úč astní k pro gramu bere na vědom í , ž e připlnění pŤ ikazní smlouvy nemusí byt dosaž eno
pů vodní hostavu objektu,tZÍ I., ž e nemusí dojí t k ú plné muodstranění grafť rti.

4.

Úč astní k bere na vědomí a souhlasí s tí m, ž e plnění m přikazní smlouvy mů ž edojí t
ke změnám na objektu, jako je např. změna barvy fasády objektu, změna povľ chu atd. a
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ž ę v té to souvislosti nebude vů č iměstské č ásti Praha 5 vznáš et jakýchkoliv náľ oků ěi
pož adovat náhľ adu š kody.

5. M.c'Ps

provede plnění dle pří kazní smlouvy bezzbyteěné ho odkladu po uzavtení
přikazní smlouvy, přič emž ú č astní kprogľ amu bere na vědomí , ž e odstranění graffiti
tvoľ by je mož né provádět pouze zapří zniých klimatických pođ mí nek.

6. MC

P5 odpoví dá za š kodu, kterou způ sobí ú č astní kovipľ ogramu nebo třetí m osobĺ ĺ m
poruš ení m povinností vyplývají cí chpľ o MČ P5 z pří kazní smlouvy. ľ ĺ Čps vsak
neodpoví dá za neuplné odstranění graffiti č i za změny na objektu ve smyslu odst. 3 a
odst. 4 tohoto č lanku.

7. MC

P5 provede plnění přikazni smlouvy bezplatně a bez náhľ ady nfüladů , které

při plnění vzniknou.

8.

ji

Úč astní k pľ ogľ amu zajisti osobě pověřené Irĺ Č ps pří stup k objektu tak, aby mohlo
řádně dojí t k plnění ptí kazni smlouvy.

Č l. vrr
Veřejná podpora

1. Úč astní kpľ ogramu bere na vědomí , Že č innostmi spoč í vají cí miv

opatření ch na
odstranění a prevenci gľ affiti tvoľ by realizovanými ze strany MČ P5 v ľ iĺ mciProgľ amu,
mohou bý naplněny znaky veřejné podpory ve smyslu Naří zení Komise (ES) č .
l407l20l3 ze dne 18. pľ osince 2013 o pouŽití č lanků I07 a 108 Smlouvy o fungování
Evľ opské unie na podporu de minimis 1Úr. vcst. L 352,24. 12.2Ol3).

Ż . Smluvní

stľ any se dohodly, ž e náklady

stanovené

v

na aplikaci

antigraffitové ho nátěru

tzv. vstupní kaľ tě objektu jsou ve výš i 330 240,-

(slovy
třistatřicettisí cdvěstěč tyřicet korun č eských) bez DPH, (tj. 379 776,- Kč , vč . DPH), a
nfülady na odstranění grafľ rti tvorby z povľ chu fasády objektů oš etřených antigľ afflti
nátěľ em, jsou pro ú č elyurč ení výš e veřejné podpory de minimis stanoveny ve výš i 360
)

K.c/m-.

3. MČ

P5 prohlaš uje, ž e veřejnápodpoľ a podle odst. l tohoto č lánku bude v jednotlivých
pří padech zásahů na objektech ve vlastnictví ú č astní kaprogľ amu poskytována v reŽimu
ýš e uvedené ho Naří zęní Komise (ES) č .l407l20l3, přič emž výš e jednotlivé veřejné
podpory bude dána výš í nákladů na jednotlivý zásah (tj. nákladů na pľ ovedení
antigraffiti nátěru a nákladů na provedení odstranění gľ affiti tvoľ by) nazź kladěpŤ í kazní
smlouvy.

4.

Uč astní kprogramu č estně prohlaš uje, ž e vę lhů tě tří (3) let předcházejí cí ch uzavření
té to smlouvy přijal podporu v ľ ež imu de minimis pouze ve výš i, která je uvedena
v pří loze č . 1 k té to smlouvě. Dále se zavazuje, ž e o kaž ďé dalš í přijaté veřejné podpoře
poskytované v ľ eŽimu de minimis (s výjimkou veřejné podpory podle té to smlouvy)
bude bezodkladně infoľ movat uČ ps. Pľ o pří pad neplnění té to povinnosti beľ e
na vědomí ' Že dů sledkem mů Že byt poskytování veřejné podpory v rozporu s pľ avidly
5

Evľ opské unie a následný vznik povinnosti takto protiprávně přijatou veřejnou podporu
vrátit.

5.

Smluvní strany se dohodly, ž e za okamž ik poskýnutí veřejné podpory v reŽimu
ńinimis se povaŽuje den doruč ení vyú č továnísluž eb specializované firmy ve smyslu
č l. I odst. 4 té to smlouvy a č l. VI odst. 2 té to smlouvy.
dé

6. MČ

P5 se zavazuje zajistit zź lpiskaž đ époskýnuté podpory de minimis do centrální ho
registru de minimis do pěti (5) pľ acovní ch dnů od dne její ho poskýnutí .

Č lvrrr.
Záxé reč náustanovení

1.

Smlouva nabyváplatnosti dnem její ho podpisu poslední ze smluvní ch stran a ú ěinnosti
dnem její ho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zź tkonač .34012015 Sb., o zvláš tní ch
podmí nkách ú č innostiněkteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv,
ve znění pozdějš í chpředpisů , přič emŽ tí mto dnem jsou smluvní strany vź lzź nyobsahem
smlouvy. Smlouvu lze měnit č i doplňovat pouze na základé dohody obou smluvní ch
stran, a to foľ mou pí semných č í slovanýchdodatků .

2.

Smlouvu mů ž ebý ukonč ena pí semnou dohodou smluvní ch stran nebo pí semnou
výpovědí kteľ é koli ze smluvní ch stran i bez udání dů vodu, přič emŽ výpověď je ú č inná
dnem doruč ení výpovědi druhé smluvní straně.

3.

Pokud některé zá|ež itostitato smlouvaneupravuje, ří dí se pľ ávní vńahy smluvní ch stran
ustanovení mi ztlkoĺ ač ).89l20I2 Sb., obč anský zákonik, ve znění pozdějš í ch předpisů .

4.

Tato smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech' znictlž jeden (1) stejnopis obdľ Ží
ú č astní kprogramu a č tyři (4) stejnopisy jsou urč eny pro potřeby MC P5.

5. Úč astní k programu souhlasí se

zaŤ azenim ú dajů ,obsaŽených v té to smlouvě,
do aktualizované ho seznamu ú č astní kůprogramu' který bude zŕ í zenměstskou č ástí
Pľ aha 5.

6.

Úč astní k programu bere dále na vědomí , ž e městská č ást Pľ aha 5 je povinna na dotaz
třetí osoby poskytovat informace podle pří sluš ných ustanovení zákona č . 106/1999 sb.'
o svobodné m pří stupu k infoľ mací m, ve znění pozdějš í ch předpisů , a souhlasí s tí m, aby
veš keľ é informace v té to smlouvě obsaž ené byly poskytovány třetí m osobám na jejich
vyž ádáni.

.

Smluvní stľ any pľ ohlaš ují ,ž etato smlouva bylauzavÍ ena svobodně avź tž ně,podle jejich
pľ avé vů le, na dtlkaz č ehož připojují ní ž esvé podpisy.

8.

Smluvní strany berou na vědomí , ž e k nabytí ú č innostité to smlouvy je nezbytné její
uveřejnění v registru smluv podle zź lkona č . 34012015 Sb., o zvláš tní chpodmí nkách
ú č innostiněkteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve zněni
pozdějš í ch předpisů , do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stľ anou,
nejpozději do 3 měsí ců ode dne podpisu smlouvy, které pľ ovede Městská č ást Pľ aha 5.
Smluvní strany berou na vědomí , ž e zveÍ ejnění osobní ch ú dajů ve smlouvě uveřejněné

7

6

v rogistru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto ziĺkonem a s čl. 6 odst. 1
písm. c) ĺaŕízeníEvľopského paľlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní stľany
pľohlašují,že skuteěnosti obsaŽené ve smlouvě nepovažujíza obchodní tajemství
ve smyslu $ 504 občanskéhozákoníku a udělují svolení k jejich užitía uveřejnění
bez stanovení jakýchkoliv dalšíchpodmínek.

9.

Tímto se ve smyslu ustanovení $ 43 odst. 1 zákonač,. 131.12000 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějšíchpředpisů, potvrzuje, žeby|y splněny podmínky pľo platnost
právpího jednání, městské ěásti Praha 5, a to usnesením Rady městské části č.
.?.łĺľ.
/ łą/ą!!.ą / /.?I!. . . .," dne . . . /[. 4 Í:, . .4! í/. . . . .' .

Přílohy:
Příloha ě. 1
Příloha ě.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Příloha č.5

poskýnuté podpoře v reŽimu de minimis
-Plná moc účastníkapľogľamu (kopie)
- Výpis z oR u právnických osob
- List vlastnictví
_ Vstupní karta objektu
- Čęstnéprohlášení o

li '-'I

V Praze dne

- 7 -0g-

2$7Ť

YPrazedne.....

Účastnci pľogľamu:

I

zaj

Dana Šuková
předsedkyně výboru

Kamila Baľtoš
místopředsedkyně výboľu

7

Příloha č. 1: Cestné prohlášení o poskytnuté podpoře v reŽimu de minimis

čnsľľnPRoHLÁŠrľÍŽłołľnĺ,Eo PosKYTNUTÉ PoDPoŘE
oľganĺzace(žadatel): Společenství vlastníků

j ed

Sídlo: PlzeňskĺĺlŻ70l97,150 00' Praha

Košíře

5

DE MINIMIS

notek ulice Plzeňská č,.p.127 0 l 97,99,10l,103

rčo: 751 0ó 531
DIč
Statutáľní zástupce: Dana Šukovĺ{

l.

Kamila Bartoš Rysová

Żadate| prohlašuje, že jako úěetníobdobí poutívá:

u kalendářní ľok
n hospodářský ľok
Pro účelyposouzení oprávněnosti čeľpatpodporu de minimlĺ vsouladu s nařízením Komise (ES) č. 1407120|3 ze dne
18.prosince 2073, o pouŽití článků107 a l08 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu dę minimis uveřejněného
vUředním věstníku Evropské unie č. L 352 ďne 24. prosince 2013 prohlašuji, że v rozhodném období (tj. vsoučasnóm a
dvou předchozích účetníchobdobích),

nebyla

uý*

żadateli poskýnuta žádnápodpora de minimis

žadateli posĘrtnuta podpora de minimis v celkové Vyši

.....

Kě, tj...................ELIR2.

Ke dni vydání pľohlášeníbyly źadate|i přiděleny následující podpory malého rozsahu:
Poskytovatel podpory de minĺmĺs

Datum
poskytnutí
podpoľy1

Cástka v Kč

částka v

2

2' Žadatelníže svým podpisem

-

'

-

potvrzuje' že výše uvedené údaje jsou přesné a pľavdivé ajsou poskytovány dobrovolně;
se zavazuje k tomu, Že v případě zmény předmětných údajův průběhu administľativního procesu poskýnutí
podpory de minimis bude neprodleně infoľmovat poskýovatele dané podpory o změnách, kteľéu něj nastaly;
souhlasísezpracovánímosobníchúdajůobsaŽenýchvtomtopľohlášenívesmysluzálkonaě. 101/2000Sb.,
o ochľaně osobních údajů,ve znění pozdějších předpisů' pro potřeby evidence podpoľ malého ľozsahu
v souladu se zákonem č,. 215/2004 Sb., o úpľavě někteých vztahű v oblasti veřejné podpory a o změně
zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů.

Jméno, příjmení, razitko a podpis osoby oprávněné zastupovat žadatele:

-

-0$-

vlastnĺkůjednotek

* nęhodící se škrtněte
l

2

Datem poskytnutí je datum, kdy subjektu na podporu vznikl nárok
Pro přepočet pouŽijte kurz Kč/ ECB (Evropská centnílní banka) v den' kdy byla jednotlivá podpora

99' 101, 103, PÍaha 5

*'ł$$]ffin'ł;J"'ĺ:rŕJ.'"
lt:

761 o

531

Pffloha č .2: Plĺ á moc ú č astní kapľ ogramu

Plnĺ ĺ moc
:

Název
Společ enství vlastní ků jednotek ulice Plzeňská č :.p.t270l97,99,101,l03, Praha 5
zapsanýz v Ę stří ku společ ensfuí vlastní ků jednotek, vedené m MěstsĘ m soudem v Praze,

oddí lS vlož ka7904

sí dlo: Plzeňská l270l97,
IČ o: 75l06 53l

150 00 Praha 5 -

Koš í ře

DIČ :
zastoupený: Dana Š uková, Kamila Bartoš Rysová
tí mto jakož to vlastní k ní ž euvedenó nemovité věcÍ

zplnomocňuje
Zmocné nce:
Městská č ást Praha 5
sí dlo: nĺ áměstí 14.Í í jnal38Ll4,I50 22 Praha 5
lČ o: oooo:o:t
DIČ : CZ0006363l
zastoupena: Mgr. Renátou Zají č kovou., starostkou
k zastupování zmocnitele ve věci zajĺ š tění závazné hostanovĺ ska pří sluš né hoorgánu státní
památkové pé č ev hlavní m městě Praze - Magĺ stľ átu hlavní ho města Pľ ahy, odboľ u
památkové pé č e,se sí dlem Jungmannova 29/351 110 00 Pľ aha 1, ve smyslu zákona č .
2011987 Sb., o státní památkové pé č i,ve znění pozdějš í ch předpisů , v souvĺ slostĺ s aplĺ kací
antigraffiti nátěľ u a odstraňování m gľ affitĺ tvorby na nemovité věci - budově č ,. p.1270
kteľ á je souč ástí /stojí cína pozemku parc. č . ...l2l7......., vš e vk ú . Koš í ře, naadľ ese
Plzeňská 1270197, 99, l01, 103, Praha 5

V souladu s výš e uvedeným je zmocněnec oprávněnzejmé na:
a) podávat ž ádosti o vydĺ ĺ nízávazné ho stanoviska odboru památkové pé č eMagistľ átu

hlavní ho města Prahy,
b) přijí mat veš keré doruč ované pí semnosti, předkládat dfüazy anávrhy v rámci správní ho
Í izení ,
c) seznámit se s podklady pľ o vydání správní ho rozhodnutí , pľ ovádět veš keľ é dalš í rikony
se spľ ávní m ří zení m souvisejí cí ,
d) převzí t správní rozhodnutí odboru památkové pé č eMagistľ átu hlavní ho města Prahy,
e) vzdát se pľ áva na odvolání pľ oti prvoinstanč ní mu rozhodnutí , pří padně podat odvolĺ ĺ ní
proti spľ ávní mu ľ ozhodnutí odboru památkové pé č eMagistľ átu hlavní ho města Pľ ahy
č i jiný opľ avný pľ ostředek,
Ð jednat jmé nern zmocnitele v pří padné m odvolací m ří zení s Ministerstvem kultury Č R a
č init v odvolací m ří zení vš echny procesní ú kony, které správní orgź numoŽňuje.

Příloha ě. 2: Plnámoc účastníkapľogramu

o účastiv pľogramu Antigľaffiti č.
Rady městské části Pľaha 5

Tato

to do jejího odvolrání zmocnitelem. Toto

c

zmocnění'nězakládážáđnémajetkopľávnívztahy.

Tato plná'moc je speciální plnou mocí opľavňujícízmocněnce pouze
jednáním. -7-0g-t021

V Pľaze đne

/

f;b ýą

Kau^ŕh

zmocnitel

Tuto plnou moc ve výše uvedeném ľozsahu přijímĺám.

Y Praze dne......1.!...,....';.

I

k vyše uvedeným

-

Informace o stavbě | Nahlí ž enído katastľ u nemovitostí

Stránka

č ,. I

z2

Pro zobrazení vlastní ka a dalš í ch ú dajů se př!h!aE!e nebo zadejte kontrolní kód.

lnformace o stavbě
Stavba:

č . p.1270

Obec:

Praha l554782]Eł

Č ást obce:

Koš í ře1400319llł '

Katastrální ú zemí :

Koś í ŕ e1728764]

Č í slotv:

4146

Stavba stojí na pozemku

p.

Typ stavby:

budova s č í slempopisným

Způ sob využ ití :

bytoý dů m

Vymezené

-

r

ł

-

f,

E

tf

-

č .1217

Ô

s

-

-

jednotĘ

1270t1, 1270/2, 1270/3, 1270/4, 1270/5, 1270/6, 1270/7, 1270/8,
1270/12, 1270/13, lZtO/14, 1270/15, 1270/16, 1270/17, 1270/18,
1270/22, 1270/23, 1270/24. 1270/25, 1270/26, 1270/27, 1270/28,
1270/32, 1270/33, 1270/34, 1270/35, 1270/36, 1270/37, 1270/38,

1270/9, 1270/10, 1270/11,
1270/19, 1270/20, 1270/21,
1270/29, 1270/30, 1270/31,

1270/39, 1270/40, 1270/41,
1270/42, 1270/43, 1270/44, 1270/45, 1270/46, 1270/47, 1270/48, 1270/49, 1270/50, 1270/51.
1270/52, 1270/53, 1270/54, 1270/55, 1270/56, 1270ĺ 57, 1270/58' 1270/59' 1270/60, 1270/61.
1270/62, 1270/63, 1270/64, 1270/65, 1270/66, 1270/67, 1270/68, 1270/69, 1270/70, 1270/71,
1270/72, 1270/73, 1270/74, 1270/75, 1270/76, 1270/77, 1270/78, 1270/79, 1270/80, 1270/81.
1270/82, 1270/83, 1270/84, 1270/85, 1270/86, 1270/87, 1270/88, 1270/89, 1270/90, 1270/91,
1270/92, 1270/93, 1270/94, 1270/95, 1270/96, 1270/97, 1270/98, 1270/99, 1270/100, 1270/101,
1270/102, 1270/103, 1270/104, 1270/105, 1270/106, 1270/107, 1270/108, 1270/109, 1270/110,
1270/111, 1270/112, 1270/113, 1270/114, 1270/115, 1270/116. 1270/117, 1270/118, 1270/119,
1270/120, 1270/121, 1270/122, 1270/123, 1270/124, 1270/125. 1270/126, 127O/127, 1270/128,
1270/129, 1270/130, 1270/131, 1270/132, 1270/133, 1270/134, 1270/135, 1270/136, 1270/137,
1270/138, 1270/139, 1270/140, 1270/141, 1270/142, 1270/143, 1270/144, 1270/145, 1270/146,
1270/147, 1270/148, 1270/149, 1270/150, 1270/151, 1270/152, 1270/153, 1270/154, 1270/155,
1270/156, 1270/157, 1270/158, 1270/159, 1270/160, 1270/161, 1270/162, 1270/163., 1270/164,
1270/165, 1270/166, 1270/167, 1270/168, 1270/169, 1270/170, 1270/171, 1270/172, 1270/173,
1270/174, 1270/175, 1270/176, 1270/177, 1270/178, 1270/179, 1270/180, 1270/181, 1270/182,
1270/183, 1270/184, 1270/185, 1270/186, 1270/187, 1270/188, 1270/189, 1270/190, 1270/191,
1 27 0 / 192, 1 27 0 / 193, 1 27 0 / 1 94, 1 27 0 / 1 95

"'

lnformace z RÚlAru

Způ sob ochrany nemovitosti
https://nahlizenidokn.cuzk.czlZobrazObjekt.aspx?encrypted:BLLitM229...

7.9.2021

Tento vtipis z veřeiných ľejstříkůelektĺonicky podepsal "MĚsTsKÝ

souD v PRAZE" dne

6.9.2021 v 10:40:51.

EPVid:p3ABdsLÍ+A7cadozvwJcVA

Výpis
z rejstříku společenswíVlastníkůjednotek, vedeného
Městským soudem v Praze

oddílS' vloŽka79o4
Datum zápisu:
Datum vzniku
Spisová značka:
Název
Sídlo:
ldentiÍikačníčíslo:
Právní forma:
Statutární orgán:
předsedĘně v'ýboľu:

20. ć,ervna2007
5. března 2007
s 7904 vedená u Městského soudu v Praze
Společenstvívlastníkůjednotek ulice Plzeňskáć,'p.L27ol97,99,101,103, Praha 5
Praha _ Praha 5, Plzeňská L27ol97, PsČ 15ooo
751 06 531
Společenstvívlastníkůjednotek

, Košíře, 150 00 Praha 5
Den vzniku funkce: L9.ííjna2o2o
Den vzniku členství:29. bÍezna 20L7

místopředsedĘně
uýboru:

YsoVÁ
Košíře, 150 00 Praha 5
Den vzniku funkce: L9.ííjna2o2o
Den vzniku členství:29. bÍezna 20L7

člen v'ýboru:
HANA PROVAZNíKOVÁ,
293 01 Řepov
Den vzniku členswí:L9.Ííina2o2o
Počet členů:
Způsob jednání:

3

Zavybor jedná navenek jeho předseda. V době nepřítomnosti předsedy jej
zastupuje místopředseda' Jde-li o písemný právní úkon, který činírĺýboľ,musí
být podepsán předsedou nebo v jeho zastoupení místopředsedou a dalším
členem ýboru. Podepisuje-li předseda spolu s místopředsedou, je podpis
místopředsedy považován za podpis dalšíhočlena ýboru.

Úoa1e platné ke dni: 6. záÍí 2o2I 03:43

LIL

-

VSTUPNí rnnra oBJEKTU

r

l

L

Antigraffiti program Městské ěásti Praha 5

)

ldentiJikoce objektu

ldentifikace vlastnka

Ulice

Plzeňská

Jméno/Nózev

L.p./c.o.

1.270/97

Adreso/Śídlo

Parcelnĺ čÍslo

L2t7

Zostoupený

Probarvená zateplená fasáda

Telefon

30.5.2021

E-mail

SVJ ulice Plzeňská č.p. L27o/97,99, 101, 103, Pnha 5

Plzeňská L270/97
751 06 531

lČo

Tvp

stavbv

Dat' prohlídky

lns. ZdeněkŠimeček

Nutno provést před aplikací antigraffiti nátěru po zařazeni do programu
Popis

-

hradí majitel objektu

Poznómko

Rozsoh ĺm2 )

zednické opravy

fasádnĺ nótěr

30

poškozenéplochy lokál ně

30

před fasádním nátěrem

lazura vrata
čištěnĺpovrchu
odstranění qraffiti

graffiti na objektu dlefoto

8

Rozsah činností na objektu, který uhradí
Popis

Mč Praha

Rozsoh ĺm2 )

5 v

rámci Antigraffiti přogramu:

Cena bez. DPH

Poznómko

příprava povrchu - odmaštění

516

51 600 Kč max do 3m výškv i bok ulice

penetrační nátěr

516

98 040 Kč

515

180 600 Kč

antigraffiti nátěr
Celkem Mč Praha 5 uhradí

rĺĚsrsxÁ čÁsĺ

PRAHA 5

I

330 240 Kč

Fotodokumentace:

1

-ĺ

Ii

ĺ

2

