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Koncesní smlouva na zŕízení a provoz Galerie/lVĺuzea skla v letohľádku
Portheimka

smlouva č. 0003/0/KST/2018

čl. l
Smluvní strany

r) Městská část Praha 5
se sídlem Praha 5, Nám. l4. října |38ll4
zastoupena Ing. Pavlem Richterem, starostou
ICO: 00063631
DIČ: CZ0006363l
bankovní spojení: Ceská spořitelna a.s.
číslo účtu: 99a20-Ż000857329/0800
(dále jen ,,městská část Praha 5")

Ż) Museum Kampa _ Nadace Jana a Medy Mládkových
se sídlem Pľaha l, U Sovových mlýnů 503/2
zastoupena Mgr. Janem Smetanou, ředitelem, v plné moci
ICO:49370499
DIČ CZ4937O49T
bankovní spojení : RaiÍfeisenbank a.s.
číslo účtu: eKonto SMART 5115l0002/5500
ĺů(ddle jen ,,Museum Kampa")
(společně také jako ,,smluvní strany"),

uzavirají níŽe uvedené dne, měsíce a ľoku v souladu s ustanoveními $ltl{6 odst. 2 zákona č'
89/Ż0|2 Sb.' občanský zákoník (dále jen 

',občanský zákoník"), a v souladu s $ 178 zźlkona č.
13412006 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,ZZYZ*) tuto koncesní smlouvu.

CI.II
Úvodní ustanovení

r) MěstskáčástPraha5prohlašuje,Ževsouladusust.$19odst. la$34odst'3zźtkona
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Pľaze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,zákon"), vykonává pľáva a povinnosti vlastníka v ľozsahu vymezeném v zttkoné a za
podmínek stanov_ených v zákoně a Statutu hlavního města Prahy k pozemku parc. č. 6,
o výměře 500 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehoŽ součástije stavba
občanského vybavení, tj. budova č. p. 68, vše v katastrálním uzęmí Smíchov, obci
Pľaha, zapsané u Katastrálního úřadu pro hlavní město Pľahu, Katastrální pracoviště
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Pľaha, na listu vlastnictví č). Ż787 pro k' ú. Smíchov, oboc Pľaha, známő jako tzv'

letohĺádek Portlreimka (popř. jako Dienzenhoferuv patác či Bukvojka), která má status

nemovité kulturní památky (dále jen ,,letohľádck Portheinlĺa")'
Městská část PraĹa 5 jako subjekt nadaný ťlzenrní salrrospľávtl.u má povinnosti

stanovené zákonem spočívající n,'i*o jiné 
" icei n potřeb1'' svých otrčallu a ma v tétcr

souvislosti ztĄem na vyużívání letohrádktl ŕ'ortheinrka jak pro kaŽelodenní kultunrí

vyŽití občanů_městské části Praha 5 a jejích nńvštčvnikú. tiik i z'a ťrčelenr podpory

.óruoj" kulturně histoľického povědomi občalltl lnčstské části Pralra 5 a jejích

návštčvníků o vý'tvaľnéln unrěllí se Za1ltl1řením na uměleckć sklářství, které přiľozeně

navazuje na bohaklu histoľii sklářstvĺ na ťlz.cnri České republiky.

Městská část Pľaha 5 prohlaŠuje. Že dne l9. ledna 2018 doľut1ila Ministerstvu flnancí

Žádost o stanovisko kuzavřenĺ této koncesní smlouvy vc smyslu ustanovení $ 186

ZZVZ.
Museum Kanrpa je ľentrmovaným subjektem v oblasti podpoľy a prezentace umělecké

tuoľuy. zĺizeićl mimo jiné za Lě"l"* pĺrdpoľovat rozvoj výtvanrélro umění v Ceské

,.publi.*' seznamovat veřejnost s nroĺlemĺm výtvarn1inr uměnĺm a přispívat k

znovuvytvořenía posílení povédonlĺo kultumí tradici v oblasti uměnĺ.

Museum Kampa prohlašuje, Že se detailně seznámilo s technickýľn stavem letohĺádku

Poľtheimka, ,äj-énu paŕ prostor Galerie (viz ě1. III odst. 3 smlouvy) a shledává je

způsobilé k plnění povinností dlc této smlouvy-

S ohledem ńa výše uvedené se smluvní strany dohodly na této smlouvě. jejímŽ cílem

je (i) zřízení a zajištení provozu Galerie/Musea skla v letohľádku Portheimka (dĺĺle jen

,,ialeľie,,) ze strany ůur.u Kampa; (ii) zajištění běŽ.né-ůdrŽby a drobných oprav

í ľámci Gáleľie; (ii) poskytnuti prźlva na uŽívání prostor Galeľie ve prospěch Musea

Kampa, stejně jako práva brát uiitky vyplývající z provozování Galerie ve prospěch

Musea l(ampa spolôenc s platbou dle članku Vl této smlouvy s tím, Že Museum

Kampa n"r" u píné míře ľiziko spojené s braním užitků plynoucích zpĺovozování

Galerie.

čl ĺu
Předmět smlouvy

Museum Kampa se zavazuje zÍidít a po dobu trvání této smlouvy zajišťovat provoz

Galerie, a to způsobęm azapodmínek stanovených touto smlouvou.

Museum Kampa se dále zívaz'uje poskytovat sluŽby strxlčĺvajĺcí v zajištění ińrŹby a

dľobných oprav způsobem a za podmínek stanovených touto smlouvou.

Jako protipinění poskytuje Mesiská čast 1)raha 5 Museu Kampa primámě pľávo uiívat

část letohrádku Portňeimka vymezenou v graĺickém znázornění. které .ie nedílnou

součástí této smlouvy jako jeiĺirĺloha č. l (đále jen ,,prostoľy Galerĺe*) ve prospěch

Musea Kampa za ĺeeŕem p'ouo'ouení Galeľie a dáIe pľávo bľát svým jménem^uŽitky

plynoucí , j.ouo'u Galcrie. zejména právo inkasovat sqým jménem a na svůj 
'účet'prĺ.i.' ze istupného od návšĺěvníků Galerie. Vedle poskytnutí práva na uŽívání

'p'oĺo. Galeľie a bľaní uŽitků dle přeĺlchozĺ věty bude Městská část Praha 5 Museu
'Ku*pu hraĺlit platbu ctle článlĺu Vl této snrlouvy' Museum Kampa nese pľovozní

ľizikä spojené s bľaním uŽitků plynotrcích zpÍovoz1J Galeńe' Výše platby Ze strany

Městské části Pľalra 5 je pevliá bez ohledu na výši náklaĺlů a uŽ'itků plynotrcích

z provozu Galerie.
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ZŕízeníGaleľie/Mur". *"ľ'; lľr,u,u", jeho/jejího provozu

Zttvazek Musea Ka
a ) p řcvzet í'.Jl1'ľľ ä'1'J' :Ť:äl;ľ,'J:llx f, o po opi, u této sml ouvy;b) přizptistlbellí prostor Galęľic sjednanému učelu użívání nejpózději do 15. 05.

2018;
c) 'zŕízeni stálé expozice zaměřené na ľúznć Íbľnr:- untělccké pľáce se sklem askleněnou hnlĺrttlu sloŽellé z ohjekttl ze sbĺrc.k Musca Ku-pu, případrlě

zapri.jčených ze soukľotných sbíľelt ne'iptlztiěji do l5. 05. 20t8.

Závazek Musea Kampa k provozování Galeľie spočívá v:

a) zajiŠtění provozu Galeľie po celou dobu trvání smlouvy s otevírací dobou pro
veřejnost minimálně od 10:00 do 18:00 hodin vednech uterý ażneděle' a topľostřednictvím zaměstnanců či smluvních partnerů Musea rumpu, us"nejpozději od 15. 05.2018;

b) pořádání dalších (ncstálých) výstav tcmaticky zaměřených na různé fo.-y
. umělccké práce se sklem a skleńěnou lrmotou;

c) prav-idelné pořádání vzdělávacích pľogľamri a doprovodných akcí uľčených pro
Školská zaÍízení, rodiny s dětmi, studenty střednich i vysokých škol. seniory adalší zájemce z Íad šiľoké veřejnosti, zaměřených na posĺlení povědomí
veřejnosti o ruzných formách uměĺecké práce se ,kl.., historii tohoto odvětví
výtvarného umění i jeho současné podoby a trendy:

d) zaštítění celého projektu MuseďGalerie s'kla vlastnim jménem;
e) zajištění vhodné pľopagace pľojektu MuseďGalerĹ skla, včętně uváděníspoluúčasti městské části Praha 5 v rámci této propagace;

\au99um Kampa se zavazuje po celou dobu trvání tetä smlJuvy vést v písemné formědeník (dále jen ,,deník sluŽeb;'), ve kterém budou zaznamenávány provedené činnostispojené se zřízením Galerie skla a zajištěním jejího pio.ro^, včetně ű&žby adrobných oprav dle článku V odst. 3 níže. oo đenĺtu ;hŽ-b ŕ lň;;-#-*ilp"povĺnno zaznamenávat mimo výše uvedené zejména údaje o realizovaných kultumíchprogľamech, měsíční údaj o počtu návštěvníků GalerieiMusea Skla, měsíční údaj ovýši vybraného vsfupného.
Museum.KTĘu j" povinno předložit deník sluŽeb Městské části Praha 5 ke kontrolenejpozději do konce třetího měsíce následujícího po skonJ"nĺ pr"d-ctného účetníhoobdobí.
Městská část Praha 5 si-vyhľazuje pľávo kontroly plnění podmĺnek této smlouvy. Zatím účelem se Museum Kampa zavazuje, ze na iyiaaání Městské části Praha 5, jejím
zaměstnancům nebo jĺ písemně pověřené osobě pľ.alox ke kontrotc denĺk sluŽeb apřípadně jim umoŽní nahlédnout do účetnictvi a další související dokumentace.Museum Kampa se zavazuje vést odděleně účętní o"łl"ay týkající se plnění tétosmlouvy, včetně přesné evidence výše veškerých uŽitků iniasovaných v souvislosti
s pľovozem a uŽíváním Galeľie a je povinna je na požád,áni předlożit městské částiPraha 5.

s)

3



Ę?

r)

2)

3)

4)

ó)

s)

Čl v
U źív ání p rostor Galerie

Poskýnutí prostoľ Galerie Museu Kampa a umoŽnětrí braní uŽitků plynoucích
z pľovoztl Galerie je protiplnr-lním posky'tĺtvtrtl5inr Museu Kanrpa za jeho sluŽby dle
této Snllouvy. Museum Kanlpa za ńě ne-bu.lc městské části Pľaha 5 poskytovalżádné
ťrnanční plnění.
Smluvní strany se s ohledem na technickou nemoŽnost zjistit stav energiĺ
spotřebovaných v souvislosti s uŽíváním prostor Galeľie dohodly, Že Musęum Kampa
bude po dobu trvání této smlouvy spotřebóvané energie hĺadit v ľoční paušální částce:

a) Sfudená voda _ 3'515,- Kě + DPH vzákonné výši (ke dni uzavření smlouvy. t5%);
b) Teplá uŽitková voda- lŻ.537,- Kč + DPH v zákonné výši (ke dni uzavření

smlouvy 2l%);
c) Topení- 6l '690,- Kč + DPH v zákonné výši (ke dni uzavření smlouvy 2l%);
d) Elektřina- 2Ż.294,- Kč + DPH v zákonné výši (ke dni uzavření smlouvy Żl%);
c) Provozní náklady (ostŕaha objektu a jiné) - 13.720 + DPH v zákonné výši (ke

dni uzavření smlouvy 2l%).

Městská část Praha 5 se po dobu trvání smlouvy zavazuje zajistit od dodavatelů
potřebných eneľgií jejich dodávky' Paušální platba za spotřebované energie uvedená
v odst. 2 tohoto článku je splatná kvartálně na základě daňových dokladů - faktur
vystavovaných městskou čiĺstí Praha 5 vżđy po skoněení příslušného kalendářního
čtvrtletí, a to bezhotovostním převodem na č.ú' 99a2O-2OoO857329l08O0. Faktury jsou
splatné nejpozději do čtrnácti (la) dnů ode dne jejich doručení Museu Kampa.
V případě prodlení Musea Kampa s úhradou faktury vzniká městské části Praha 5
náľok na smluvní pokutu ve výši O,O25 o/o z d|užné částky za kaŽdý zapoěatý den
prodlení. Faktuľa se povaŽuje za uLtazenou okamŽikem připsání příslušné částky na
účet městské části Pľaha 5.
Museum Kampa se zavazuje po dobu trvání smlouvy provádět na svoje náklady
běžnou údrŽbu a dľobné opravy prostor Galerie. Smluvní stľany se dohodlý, Že pojem
běžná údrŽbaje pro právní vztahy zaloŽené touto smlouvou chápán stejně, jakójsou
tyto pojmy vymezeny v naŕízení vlády č. 3O8/ŻOl5 Sb., o vymezení pojmů béżná
údrŽba a drobné opľavy související s uŽíváním býu.
Musęum Kampa je oprávněno přenechat prostory Galerie nebo jejich část do użívání
třďm subjektům pouze s předchozím písemným souhlasem rqěstské části Praha 5.
Výjimku z tohoto pravidla představují případy kľátkodobého přenechání do użívéni
subjektům, jejichŽ uŽíváni nenaľuší úče| užívání prostoľ Galerie sjednaný touto
smlouvou a jehož délka nepřekročí pět (5) kalendářních dnů.
Smluvní stľany se dále dohodly, Že městská část Praha 5 je i po dobu tľvání této
smlouvy oprávněna využívat pľostory Galerie k vlastním společenským, kultumím či
obdobným akcím, a to po předchozí písemné Žádosti a jejím písemném odsouhlasení
Ze Stľany Musea Kampa. Městská část Praha 5 se zavazuje, že Žádost dle předchozího
odstavce doľučí Museu Kampa v dostatečném předstihu před konáním tákové akce,
nejméně však pět (5) pracovních dnů přede dnem jejího zamýšleného konání.
V Žádosti musí bý uveden termín předmětné akce, vymezen časový rozsah jejího
konrĺní a uveden předpokládaný počet účastníků takové akce. Museum Kampa
deklaruje, Že v případě, kdy povaha a především počet účastníků takové akce nebudę
nijak naľušovat či ohľoŽovat umístěné expozice uměleckých děl, souhlas s konáním
takové akce poskýne'
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7) Museum Kampa není oprávněno činit v prostorech Galerie či na pľostorech jakékoliv
stavební úpravy či změny bez souhlasu městské části Praha 5 ' Za stavební ťrpravy ěi
změny v prostorech Galeľie ěi na pľostorech Galerie Se nepovažují změny či úpravy
interiéľu dočasného či snadno odstľanitelného chaľakteru, které budou prováděny
v souvislosti s instalací jednotlivých expozic. Po skončení smluvního vztahu budou
veškeré změny pľovedené v souladu s druhou větou tohoto odstavce Museem Kampa
odstraněny a prostory Galeľie budou městské části Praha 5 vráceny v půvoĺlním staw
s přihlédnutím k jejich běŽnému opotřebení, nedohodnou-li se smluvní stľany jinak.
Museum Kampa bere na věclomí, Že objekt letohrádku Portheimka je nemovitou
kulturní památkou a v této souvislosti se zavazuje, Że pÍi plnění povinností dle této
smlouvy, zejména pak povinností stanovcných v čl. IV odst. l a 2, bude dodržovat
příslušné právní předpisy vztahující se na ochľanu kulturních památek a že v případě
potřeby si zajistí nezbytnä povolení, souhlasy či stanoviska všech dotčených orgánů
veřejné správy.

' čt. vl
Finanční příspěvek

Za poskytnutí služeb Musea Kampa sjednaných v této smlouvě bude městská část
Praha 5 Museu Kampa vedle poskytnutí pľáva na uźívéní prostoľ Galerie a práva na
braní uŽitků hradit pevnou platbu v celkové výši 13.000.000 Kč (slovy třináctmiliónů
korun českých) za dobu trvaní smlouvy. Tato platba je pevná a Museum Kampa nemá
náľok na její zvýšení v případě nedostatečných příjmů plynoucích z ptovozovtní
Galerie.
Finanční příspěvek bude Museu Kampa hrazen postupně během tĺvání této smlouvy
bezhotovostními převody na účet Musea Kampa uvedený v čl. I této smlouvy, a to dle
harmonogramu určujícího výši jednotliv'ých úhĺad i datum jejich splatnosti, kteý je
nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.

čl vn
Další pľĺĹva a povinnosti smluvních stľan

Museum Kampa se zavazuje mít po celou dobu tľvání této smlouvy, resp. aź do
okamžiku odstranění veškerých uměleckých předmětů z prostor Galerie po skončení
této smlouvy, uzavŕenou pojistnou smlouvu o pojištění m,ajetku _ uměleckých
předmětů a souvisejících předmětů vztahující se na veškeľá umělecká díla umístěná
v prostorách Galęrie a pokývající ľizika jejich zničení ěi poŠkozenĺ v důsledku Živelní
události, vyšŠí moci, vandalismu, odcizení, náhodného poškození a zničení pádem,
případně další rizika vzniku škody'
Městská část Pľaha 5 se zavazuje zajistit, aby po celou dobu trvání této smlouvy byly
prostory Galerie, ľesp. objekt letohrádku Portheimka napojen na pult centrální
ochľany.
Smluvní stľany berou na vědomí, že v průběhu trvání této smlouvy můŽe dojĺt
k provedení ľekonstrukčních prací objektu letohľádku Porthęimka, zahĺnující i
prostory Galerie, kdy pro týo pľáce po dobu jejich tľvání nebude moŽné uŽívat
prostory Galeńe a tedy ani provozovat Galeľií. Smluvní strany se pro případ výŠe
zmíněných rekonstrukěních prací dohodly na následuj ícím:

2)

8)

l)

l)

3)

2)

5



Ę

4)

a) městská část Pľaha 5 se zavazuje písemně informovat Museum Kampa o
záměru pľovést rekonstrukční pľáce objektu letohľádku Poľtheimka
nlinintálně šesl (ó) měsícťl před teľmínenl jcjich plťlnovaného zahiijenĺl

b) Museum Kampa se zavazrlje zánlěr Městské části pľovést ľekonstrukční
práce v objektu letohľádku Portheimka ľespektovat a na zák|adě výzvy
Městské části nejpozději ke dni jejich plánovaného zahájení prostory
Galerie vyklidit a vyklizené předat městské části Pľaha 5;

c) městská část Praha 5 se zavazuje, Že Museu Kampa uhradí veškeré náklady
spojené vyklízením pľostor Galerie, d' s odstľaněním umělcckých děl
z pľostor Galerie a jejich přemístěním na místo urěené Museem Kampa a
zpět po skončení rekonstrukčních pľací. Tyto náklady nezahrnují náklady
spojené s uskladněním těchto uměleckých děl po dobu trvání
rekonstľukčních prací.

d) doba trvání této smlouvy uvedená v čl. VIII se prodlouŽí o dobu trvání
rekonstruköních prací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak'

Smluvní strany se dohodly, że vzdě|ávací pľogramy a dopľovodné akce pořádané
Museem/Galerií skla budou pro żtlky školských zatizení, jejichž zřízovatelem je
městská část Praha 5, dostupné za sniŽené vstupné, jehož' maximální výŠe bude činit
20,_ Kč na osobu Žákať:i učitele.
Smluvní stľany beľou na vědomí, Že v letohrádku Poľtheimka se nacházejí prostory
(místnosti) é, 2l4,2l9, 2Ża a 225 (dźůe jen ,,Výstavní síň městské ěásti Praha 5"),
které netvoří prostoľy Galeľie dle této smlouvy, ve ktenich městská ěást Pľaha 5 bude
realizovat vlastní výstavní činnost. Smluvní strany v této souvislosti pľohlašují, že
Museum Kampa je po předchozím písemném souhlasu městské části Praha 5
opľávněno Výstavní síň městské části Praha 5 příležitostně uŽívat za účelem pořádáĺrí
vzdě|éyacích pľogramri a doprovodných akcí dle čl. IV ođst. 2 písm. c) této smlouvy.
Městská čast Pľaha 5 současně pľohlašuje, Že vlastní výstavní činnost ve Výstavní síni
městské části Praha 5 bude realizovat po předchozí konzu|taci s Museqn Kampa tak,
aby její výstavní činnost byla v uměleckém souladu s v,ýstavní činností Musea Kampa
realizovanou v prostoľách Galerie'

s)

Čl. vnr
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce 36 měsíců, která počne.běŽet den následující
po podpisu této smlouvy.

l)

čl. x
Ukončení smlouvy

Tuto smlouw a právní vztahy z ní vzn1k|é lze po dobu jejich twání ukoněit
následuj ícími způsoby:

a) písemnou dohodou smluvních stran,
b) výpovědí městské části Praha 5 pľo hrubé porušení povinností Musea Kampa

vyplývající ztéto smlouvy svýpovědní dobou vdélce jeden (l) měsíc. Za
hĺubé porušení smlouvy se považuje takové porušení kteľékoliv povinnosti
Muzea Kampa' kteľé není napraveno dodatečným splněním či jiným způsobem
odstraněno ani po písemné výzvé městské části stanovující dodateěnou lhůtu
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Ęl. -l

2)

l)

r)

3)

4\

s)

nikoliv kľatŠí neŽ 30 dní pro splnění takové povinnosti či jiný způsob
odstranění jejího porušení.

c) v'ýpovědí Musea Kampa pro hrubé porušení povinností městské části Praha 5

vyplývající z této smlouvy s výpovědní lhůtou v délce jeden (l) měsíc' Za
hrubé porušení smlouvy se povaŽuje takové porušení kterékoliv povinnosti
městské ěásti Pľaha 5' které není napľaveno ani dodatečným splněním či jiným
způsobem odstľaněno ani po písemné výzvé Musea Kampa stanovující
dodatečnou lhůtu pro splnění takové povinnosti či jiný způsob odstľanění
jejího porušení. Za hrubé porušení smlouvy se bez dalšího (tedy bez nutnosti
písemné výzvy Muzea Kampa) povaŽuje prodlení s úhľadou finančního
příspěvku dle VI odst. 2 trvajícĺ déle neŽ 30 kalendářních dní ode đne
splatnosti stanovené v pÍi|oze č,.2.

cl. x
Povinná ustanovení

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna v registru
smluv za podmínek zźlkona č,. 340ĺ2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů, do třiceti (30) dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou,
nejpozději do tří (3) měsíců ode dne podpisu smlouvy. Smluvní strany souhlasí se
zveřejněním suých osobních údajů ve smlouvě, která bude zveřejněna v registru smluv
podle věty první. Smluvní strany pľohlašují, že skutečnosti obsaŽené ve smlouvě
nepovaŽují za obchodní tajemství ve smyslu $ 504 občanského zákoníku a udělují
svolení k jejich uŽití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
Tímto se ve smyslu ustanovení $ 43 odst. l zákona č). 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, żebyly splněny podmínky pľo platnost
pľávního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Zastupitelstva městské části
Pľaha 5 č,.22ĺl6lŻ0t7 ze dne 19. lŻ.2o|7.

čl xr
Závěrečnń ustanovení

Smlouva nabyvá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jcjího zveřejnění v ľegistru smluv ve smyslu zźlkona č,. 340120|5 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti někteľých smluv, uveřejňování těchto smłuv a o registru smluv,
ve znéní pozdějších předpisů, nejdříve však doručením souhlasného stanoviska
Ministerstva financí ve smyslu ustanovení $ 186 zzvz nebo uplynutím dvou (2)
měsíců ode dne doručení Žádosti splňující náleŽitosti uvedené ustanovení $ l86 odst. 2
ZZYZ Ministerstvu financí v případě, Že se toto k Žádosti nevyjádří.
o předání prostor Galerie bude mezi smluvními stranami vyhotoven písemný
předávací protokol, kteý bude pođepsán k tomu zmocněnými zástupci smluvních
stľan.
Kontaktní osobou městské části Praha 5 je Mgr' Markéta Dobalová, vedoucí odboru
kancelář starosty ÚľłČ Pľaha 5,tę|.i257oboqq4 email.: marketa'dobalova@praha5.cz.
Kontaktní osobou Musea Kampa je Mg. Alena Holubová, te|.: 602378991 email.:
al ena. ho lubova@museumkampa, cz.
Vzájemná práva a povinnosti neupravené v této smlouvě se řídí platnými pľávními
předpisy.

Ż)
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6) Změny a cloplňky' této snrlouvy mohou b1/t provedcny pouze foľmou písemného
dodatku pĺlclcpsaného oběma smiuvními stranami'7) Tato smlouva se vyhotovuje v počtu Šesti stejnopisri, z nichŽ městská část Praha 5
obdrží čtyři stejnopisy a Museum Kampa dva stejnopisy.

8) Smluvní stľany se zavazují' Že pokud sę kteľékoli ustanovení snrlouvy nebo s ní
související ujednání či jakákoli její část ukáŽou být neplatnými, zdánlivými či se
neplatnými nebo zdánlivými stanou, neovlivní tato skutečnost platrrost smlouvy jako
takové. V takovém případě se stľany zavazují nahľadit neplatné či zdánlivé ustanovení
ustanovením platným' které se svým úěelem pokud moŽno nejvíce podobá neplatnému
nebo zdánlivému ustanovení. obdobně se bude postupovat v případě ostatních
zmíněných nedostatků smlouvy či souvisejících ujednání'

9) Nedílnou součást této smlouvy tvoří přílohy:
Příloha č. l Grafické znázomění prostor Galeľie
Příloha č. 2 Harmonogram rihľad finančního příspěvku

10) Smluvní strany pľohlašují, Že smlouvu sepsaly na zák|adě pľavdivých údajů, jejich
pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, smlouvu
si přečetly, s jejím obsahem s'ouhlasí a na důkáz toho připojují své podpísy.

Y Ptaze dne ... V Praze dne..
il 2 -03- 2018

ľ5'j03'j 2018

Městská ěrást 5 Museum Kampa - Nadace Jana
a Medy Mládkových

Mgr' Jan Smetana, ředitel,v plné moci
Ing. Pavel

ĺ ]i'.
'|,ri
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'jt'i

Muttun Kampa - Nadace
Jlna l Mrdy Mládłových
U sovových mlýnů 503/2
1'l8 0o Plaha 1 - Malá stíana
Íel: +42o 257 2a6 E7
lĆo: łggzołgg
www nruseumkampa.cz
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splátĘflnančnĺ podpory na pľoUo!

galerie na základě koncesnĺ smlouw v
roce 2018 - 4.6m.000 Kě

eplátkľ llnančnĺ podpory na provol galerle

na záHadě koncecnĺ smlouw v ľoce 2019'
4.200.000l(č

splátĘ finanční podpory na provoz

galerle na základě koncesní smlouvy v

roce 2020 - 4.200.000 Kč

do 31.03.2018 1.1-50.000 do 31.03.2019 1.0s0.000 do 31.03.2020 1.050.000

do 30.06.2018 1.r.50.o00 do 30.06.2019 1.O50.000 do 30.06.2020 1.0s0.000

do 30.09.2018 1.150.000 do 30.09.2019 1.0s0.000 do 30.09.2020 1.050.000

do 31,12,2018 1.150.000 do 31.12,2019 1.050.000 do 3L-L2'2oŻa 1.050.000
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