
Zápis z prohlídky - dotace č. 045
|»B»J

Prohlídka stavebních a restaurátorských prací, na které v roce 2021 
hlavní město Praha poskytlo účelovou dotaci

Dne 12. 11. 2021 byla na objektu Chodská 1132/19, Praha 2, k.ú. Vinohrady provedena prohlídka 
prací, které byly účelem dotace poskytnuté na základě veřejnoprávní smlouvy č. DOT/80/02/001228/2021 
uzavřené dne 26.5.2021 (dále jen ,,smlouva“).

Poskytovatel:
Hl. m. Praha
se sídlem Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
zastoupené 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

Příjemce:
Společenství vlastníků jednotek Chodská 1132
se sídlem Chodská 1132/19, 120 00 Praha 2
registrované u Městského soudu v Praze pod sp. zn. S 16004
zastoupené paní Mgr. et Mgr. Krákorovou Martinou, předsedou výboru SVJ a panem Mgr. 
Bendíkem Martinem, členem výboru SVJ
IČO: 03589455

Objekt: Chodská 1132/19, Praha 2, k.ú. Vinohrady
Chodská 1132/19, Praha 2, k.ú. Vinohrady

Rekonstrukce veřejného interiéru (dlažba, dveře v rámci společných 
chodeb, zábradlí, štuky, linkrusta) včetně souvisejících prací

adresa:
předmět dotace:

(stavební a restaurátorské práce)
závazné stanovisko MHMP č. j. S-MHMP 617701/2019/Kostěnec

*Stanovisko:

' práce jsou zahájeny a nedokončeny 

práce jsou dokončeny^

' práce jsou provedeny v souladu se závazným stanoviskem MHMP 

' práce nejsou provedeny v souladu se závazným stanoviskem MHMP 

' dotace doporučena k proplacení 
' dotace nedoporučena k proplacení

I

*) vybrat některou/é možnost/i

Průběžná prohlídka stavebních a restaurátorských prací je možná bez přítomnosti grantového specialisty a 
vlastníka objektu - příjemce dotace.
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Příloha k Zápisu z prohlídky - Soupis zjištěných skutečností/nedostatků

Při prohlídce byly zjištěny skutečnosti/nedostatkv:

1. Zjištěné skutečnosti:

a) Dle doložených dokladů a vyúčtování dotace, která tvoří přílohu č. 1 veřejnoprávní smlouvy č. 
DOT/80/02/001228/2021 bylo zjištěno, že celkové náklady Článku II. odst. 1 smlouvy 
místo uvedených 1 975 013 Kč

X
b) Dle předložených dokladů a vyúčtování dotace, která tvoří přílohu č. 1 veřejnoprávní smlouvy č. 

DOT/80/02/001228/2021 bylo zjištěno, že účel dotace dle Článku I. odst. 1 smlouvy nebyl realizován 
v rozsahu dle Článku I., odst. .... smlouvy.

Na základě výše uvedených zjištěných skutečností a v souladu s Článkem I., odst. 1 smlouvy a 
postupem dohodnutým v Článku IV. odstavec l/odstavec 2 smlouvy se upravuje výše dotace a 
předmět smlouvy takto:

aa) Celkové náklady dle Článku 11. odst. 1 smlouvy činí

ab) Výše dotace činí dle Článku I. odst. 1 smlouvy 
procentuální výše dotace dle smlouvy tj. 
tisíce Kč.

.^přičemž zůstává zachována

. ... (můžeme % zopakovat). Dotace se zaokrouhluje na celé

f

X
b) Účel dotace dle Článku I., odst. 1 nově zní:

2. Zjištěné nedostatky:

Na základě výše uvedených zjištěných skutečností a v souladu s Článkem II., odst. 1 smlouvy, písm. 
h) nelze schválenmKdotaci proplatit.

Smluvní strany prohlašují, že si přílohu k Zápisu z prohlídky přečetly, že s obsahem souhlasí, že příloha 
k Zápisu z prohlídky byla sepsána na základě pravdivých údajů, na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne

idnisjméno a příjmení

**za MHMP OPP 
(památkový architekt) PhDr. Jan Kostěnec

**za MHMP OPP 
(grantový specialista) J. Střeláková . .

vlastník nemovitosti - 
příjemce dotace
(zástupce vlastníka)

Mgr. et. Mgr. Martina Krákoro 
■Ete, Martin Bendík.......

**V zastoupení za poskytovatele jednají zástupci OPP MHM
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