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Rámcová smlouva o zásadách poskytování darů
akciovou společnosti Letiště Praha, a. s.

městským částem hl. m. Prahy dotčených provozem letiště Praha -
Ruzyně

ev. č. smlouvy LP: 0230003531

l. Smluvní strany

Letiště Praha, a. s.
se sídlem: K letišti 1019/6. Ruzyně, 161 00 Praha 6
zastoupené: lng. Jiřím Krausem. místopředsedou představenstva

lng. Milanem Špačkem. členem představenstva
IČO: 282 44 532
DIČ: CZ1599003361
OR: Městský soud v Praze. oddíl B. vložka 14003
bankovní Spojení:

č. účtu:
(dále jen I'LP")

a

Městská část Praha 6
se sídlem: Praha 6, Čsı. armády 23. 160 00
IČO: 00063703
Zastoupená: Mgr. Ondřejem Kolářem. starostou

Městská část Praha-Suchdol
se Sldlem: Praha 6. Suchdolskě náměstí 734/3, 165 00"IČO: 00231231
Zastoupené: Ing. Petrem Hejlem, starostou

Městská část Praha-Přední Kopanina
se sídlem: Praha 6I K Padesátníku 10, 164 00
IČO; 00241571
zastoupená: lng. Milanem Hofmanem.

Městská část Praha 17
se sídlem Úřadu: Praha 17, Žalanského 291/12b. 163 02ICO: 00231223
zastoupená: Mgr. Jitkou Synkovou, starostkou



Městská část Praha-Zličín
se sídlem Úřadu: Praha 5, Tylovická 207, 155 00
IČO: 00241881
Zastoupená: JUDr. Martou Koropeckou, starostkou

(společně dále jen „městské části hl. m. Prahy“)
v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
Znění, a v souladu S výchozímí dokumenty speci kovanými v čl. ll. této Smlouvy

se dohodly na následujících zásadách,

na jejichž Základě bude LP poskytovat finanční dary městským Částem
hl.m.Prahy dotčeným provozem mezinárodního civilního letiště Václava
Havla Praha/Ruzyně na podporu projektů zaměřených na prevenci
ochrany životního prostředí:

ll. Výchozí dokumeny

w Usnesení vlády č. 334 Ze dne 14.4.1999, k návrhu na schválení účelù, na které lze
poskytovat sponzorske dary státními podniky a obchodními společnostmi
s většinovou majetkovou účastí státu na příslušný rok

Usneseni vlády č. 534 ze dne 31.5.2000I o změně usnesení vlády ze dne 14.4.1999
Č. 334, k návrhu na schválení účelü, na které lze poskytovat sponzorské dary státními
podniky a obchodními společnostmi s většinovou majetkovou účastí státu na
příslušný rok

0 Usnesení vlády č. 1187 ze dne 14.11.2001, o Zmënë usneseni vlády Ze dne
14.4.1999 č. 334, k návrhu na schválení účelù, na které lze poskytovat sponzorské
dary státními podniky a obchodními společnostmi s většinovou majetkovou účasti
státu na příslušný rok

v Usneseni vlády č. 725 ze dne 16.7.2003, kinformaci o vynakládáni finančních
prostředku státních podniku a Obchodních společností s většinovou účasti státu na
poskytování sponzorských darů

I Usneseni vlády č. 903 ze dne 10.9.2003, o Zmënë usneseni vlády ze dne 14.4.1999
č. 334, k návrhu na schválení účelü, na které lze poskytovat Sponzorské dary Státnimi
podniky a obchodními společnosti s vëtšinovou majetkovou účasti Státu na příslušný
rok

ø Usnesení vlády, č. 174 Ze dne 9.2.2009, k návrhu na schválení účelù, na které lze
poskytnout sponzorske dary státními podniky a obchodními společnostmi
s většinovou majetkovou účasti státu na příslušný rok



lIl. Zásady pro poskytnutí daru v roce 2017

1. LP Stanovuje. Že ceíková částka peněžitých darú určených městským částem hl. rn.
Prahy na kalendářní rok 2017 činí

9 612 838,- Kč (slovy: devět miliónů šest set dvanáct tisíc osm set třicet
Osm korun českých).

2. LP se zavazuje poskytovat dary pro projekty v oblastí životního prostředí v roce 2017
v rámci povinných okruhů, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.

3. LP poskytne dary pouze na výdaje související se Zdañovacim obdobím, ve kterém
budou dary poskytnuty, tj. pro rok 2017.

4. Městské částí hl. m. Prahy po uzavření této Smlouvy společné rozhodnou o
rozdělenícelkově částky uvedené včl. lll. odst. 1 této smlouvy mezi jednotlivé
městské části hl. m. Prahy pro rok 2017 a toto rozhodnutí O rozdělení celkové částky
mezi jednotlive městské částí hl.m. Prahy předloží LP, a to nejpozději do 29. 4. 2017.

5. Městské části hl. m. Prahy se Zavazují, že:

a) jednotlivě Obdarovaně městské Části hl. m. Prahy LP prokazatelně doloží
zejména účel a Způsob čerpání prostředků Z poskytnutého daru, a to nejpozději
do 30 dnú po skončení příslušného Zdañovacího Období,

b) jednotlivé obdarovaně městské části hl. m. Prahy LP neprodleně vrátí všechny
prostředky z poskytnutěho daruı které nebyly prokazatelně využity do konce
příslušného Zdañovacího obdobi, v němž byly poskytnuty nebo nebyly použity
na účely vymezené touto Smlouvou; za nevyužíté prostředky se považují i ty, u
nichž nebyl nejpozději do 30 dnú po skončení příslušného zdaňovacího
období, ve kterém byly poskytnuty, prokazatelně doložen účel nebo hodnota
cerpanı,

c) jednotlivé obdarovaně městské části hl. m. Prahy oprávněným zástupcům LP
umožní nahlédnout do účetnictví a další dokumentace, Za účelem Ověření
splnění Zásad pro poskytnutí daru Stanovených touto smlouvou a ověření
Samotné realizace projektu, na jehož podporu byl dar poskytnut.

IV. Postup při poskytování darů

1. Jednotlivá městská Část hl.m. Prahy podá žádost o poskytnutí darů spopísem
konkrétního projektu na podporu prevence ochrany životního prostředí, který je vestadiu územního rozhodnutí nebo stavebního povolení nebo jiného obdobného
dokladu o připravenosti realizace v roce 2016ı a to vyplněním elektronického formuláře
na webových stránkách LP.

2. Závazný termín uzávěrky pro podávání žádostí je stanoven na 20. 4. 2017.

3. LP žádost Zaeviduje, ovéři správnost údajù a splnění zásad pro poskytnutí darústanovených výchozimí dokumenty uvedenými včl. lI. smlouvy a touto smlouvou.
Městské Části hi. m. Prahy Se Zavazují zajistit bezodkladně odstranění nesprávných
nebo neúplných údajù v žádosti.



LP sestaví Seznam žádostí - projektů, na které poskytne dar. Městské částí hl. m.
Prahy berou na vědomí, že je LP povínno předložit návrh seznamu ke schválení
Dozorčí radě LP, která jej odsouhlasí. '

_ LP bude městské části hl. m. Prahy informovat o Seznamu odsouhlasených projektů.

. LP následně uzavře sjednotlivýmí městskými částmi hl. m. Prahy smlouvy o
poskytnutí daru, jehož výše byla stanovena dohodou dle čl. ll I. odst. 4 této Smlouvy.

V. Závěrečná ustanovení

_ Tato Smlouva je vyhotovena v sedmi (7) vyhotoveních, Z nichž LP obdrží dvě (2), a
každá jednotlivá městská část jedno (1) vyhotovení.

. LP bere na vědomí, Že městské částí hl. m. Prahy jsou povinny na dotaz třetí osoby
poskytovat informace podle ustanovení Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění a Souhlasí se Zařazením textu této smlouvy
do veřejně přístupné elektronické databáze smluv městských částí hl. m. Prahy, a
aby veškeré informace vtéto smlouvě obsažené, Svýjimkou osobních údajù dle
Zákona. byly poskytnuty třetím osobám, pokud sí je vyžádají, a též prohlašuje, že nic
Z obsahu této Smlouvy nepovažuje Za důvěrně ani za obchodní tajemství.

. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou obě osobami, na které se vztahuje
povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany prohlašují, že žádné
skutečnosti uvedené v této Smlouvě, jejich přílohách, ani v příslušných prováděcích
darovacích smlouvách netvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského
zákoníku. Smluvní strany se dohodly, Že tato Smlouva bude vregistru smluv
zveřejněna Letíštěm Praha.

Veškeré Změny této smlouvy lze činit pouze písemnými číslovanýmí dodatky,
podepsanými všemi smluvními Stranami.

_ Tato smlouva obsahuje úplně ujednání o předmětu smlouvy a všech náležítostech,
které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité
pro závaznost této smlouvy. Strany si sdělíly všechny skutková a právní okolnosti, o
nichž k datu podpisu této smlouvy véděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní
ve vztahu k uzavření této smlouvy.

Pro případ, Že tato smlouva není podepsána za přítomnosti všech Smluvních Stran
platí, že tato smlouva není uzavřena, pokud byla kteroukoliv městskou částí hl. m.
Prahy S jakoukoliv Změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem.

Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:

Příloha č. 1 - Okruhy pro poskytování darù na projekty v oblastí životního prostředí
pro rok 2016.



8. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami.

V Praze dne 18. 4. 2017

Za Letiště Praha, a. s.

scÁLENO
Právní văcl

Čer-:kl Aeroholdlni

aa.

V Praze dne 18. 4. 2017

Mgr. Ondřej Kolář
starosta Městské části Praha 6

lng. Petr Hejl
starosta Městské části Praha -_Such

Ing. Milan Hofman
starosta Městské části Pr' '

Mgr. Jitka Synková
starostka Městské části Praha 17

JUDr. Marta Koropecká
starostka Městské části Praha - Zlićl n



Příloha Č. 1

Okruhy pro poskytování darù na proiekty v oblasti životního prostředí
pro rok 201_7

Letiště Praha, a. S. má v úmyslu v roce 2017 poskytovat dary ke zlepšení životního prostředína projekty z následujících okruhů:

O

Ochrana vod

I

0

6

O

B Ochrana Zdrojů pitné vody (např. rozbory vod, čištění obecních studni)Čištèni a údržba vødøíečí
Ochranná opatření proti povodním (např. údržba suchého poldru)
Revitalizace vodních toků jako Součást opatření proti povodním
Výstavba, rekonstrukce a oprava kanalizačních systémů (včetně Čístíren odpadních
vod)I systémů pro zajištění Zásobování obyvatelstva pitnou vodou jako prostředku
kochraně přírody a krajiny a současně prostředku ke zvýšení ochrany životního
prostředí

Ochrana ovzduš'

Úklid komunikací a veřejných prostranství (snížení prašnosti v obcích)
Zjišťování úrovně koncentrací hlavních znečišťujících látek v ovzduší (měření)
Odstranění prašného povrchu Obecních komunikací
Píyno kace nebojiný Systém vytápění nahrazující pevná paliva
Snížení energetické náročnosti objektů a technologií

Péče o Zeleň

Údržba zeleně na obecních pozemcích. ošetřování stromů a regenerace parků
Výsadba zelených pásů v souladu s územnimí plány obcí
Realizace cyklostezek, hipostezek a jiných ekologicky vhodných forem
hospodářského využívání krajiny, turistiky a rekreace (např. dětská hřiště, klidovézóny, parky)
Vybudováni naučných stezek

Odpadové hospodářství

0

I

B

O Likvidace autovraků Z veřejných prostranství
Zajištění odstranění „černých skládek" na obecních pozemcích
Příspěvek na „sběrné dvory" Odpadü od občanů
Příspěvek na provoz mobilního prostředku pro Sběr nebezpečných odpadů odobčanů
Příspěvek na zavedení a provoz systému třídění odpadů

Ochrana proti híuku

Realizace protíhlukových opatření na Obecních domech (výměna oken)


