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stejnopis č. 

VEŘEJNOPRÁVNÍSMLOUVA 
č. DOT/80/02/000876/2018 

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace- grantu č. OOSC na zachování či obnovu 
památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu 

uzavřená 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: 

Hlavní město Praha 
se sídlem Mariánské nám. z-, ll O 00 Praha I 
zastoupené Janem Wolfem, členem Rady hlavního města Prahy 
IČO: 0006458 I 
DIČ: CZ0006458 I 
bankovní spojení: PPF banka, a. s., se sídlem Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 
číslo účtu: 5 I 57998/6000 
(dále jen poskytovatel) 

a 

Římskokatolická farnost u kostela Matky Boží před Týnem Praha- Staré Město 
se sídlem Celetná 601/5, ll O 00 Praha- Staré Město 

I. Předmět smlouvy 

I. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace/grantu poskytovatelem 
příjemci ve výši 2 000 000 Kč (slovy dvamiliony korun českých) na zachování či obnovu 
památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu (dále jen "obnova objektu") v roce 2018: 
kostel Matky Boží před Týnem, par. č. 623, Staroměstské náměstí, k. ú. Staré Město, 
Praha 1. 

Výše účelové dotace/grantu představuje 64,46 % z celkových způsobilých (uznatelných) 
nákladů památkové obnovy, uvedených v Článku II. bod a) této smlouvy. 



V souladu s § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. ve znění pozdějších 
předpisů, tímto poskytovatel potvrzuje, že tuto smlouvu schválilo Zastupitelstvo hlavního 
města Prahy usnesením č. 3 7/129 ze dne 17.05.2018. 

2. Poskytovatel poskytne příjemci grant (viz čl. l./1) na obnovu objektu. uvedeného v odstavci 
1 Článku I. této smlouvy, v rozsahu prací specifikovan)•ch v odstavci 4 Článku 1. této 
smlouvy, při splnění podmínek uveden)·ch v Článku ll. a povinno.':>tÍ uveden)·ch v této 
smlouvě. a to poukázáním finančních prostředků na účet pf"íjemce. 

3. Poskytnutí dotace/grantu kumulativně nenaplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 odst. 
1 Smlouvy o fungování EU a uvedená dotace/grant nezakládá veřejnou podporu. 

4. Příjemce se zavazuje použít grant v)·lučně na tyto stavební a případné restaurátorské práce: 

oprava krovu a střechy bočních lodí kostela, oprava okenic na seYCrní a jižní věži kostela 
-etapa 2018 

5. Příjemce po.',kytnut)· grant přijímá a zavazuje se dodr.lovat podmínky pro jeho čerpání 
uvedené v této smlouvě. 

II. Čerpání grantu 

Podmínky pro čerpání poskytnutého grantu: 

a) celkové náklady na stavební a případné restaurátorské práce uvedené v Článku I. odst. 4 
této smlouvy budou činit minimálně 3 102 671 Kč a budou součástí vyúčtování dle 
tohoto článku, písm. e), t) a g); 

b) obnova objektu uvedeného v Článku I. odst. 1 této smlouvy bude provedena v souladu 
se závazn)m stanoviskem k provedení prací vydan)·m odborem památkové péče 

Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen OPP MIIMP) podle§ 14 zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; 

c) případné restaurátorské práce budou provedeny osobou mající k restaurování povolení 
udělené ~inisterstvem kultury: 

d) v případě stavebních a restaurátorsk~·ch prací, které se po jejich ukončení nebudou 
pohledově uplatllovat (budou zakryty), je příjemce povinen seznamovat zástupce 
poskytovatele - OPP MHMP, specializovaného územního pracovníka (dále jen SUP). 
s průběhem jejich realizace a před zakrytím těchto prací písemně vy7vat SUP 
k prohlídce; 

e) příjemce grantu v termínu do středy 5. 9. 2018 potvrdí písemně (e-mailem) na pf"íslušné 
grantové pracoviště OPP MHMP. že práce budou realizovány v souladu s uzavřenou 
veřejnoprávní smlouvou (např. bude dodržen předmět grantu, v),še celkov)•ch nákladů) 
nebo oznámí zrněnu, která by ovlivnila (se t)·kala) uzavřené veřejnoprávní smlouv). 
jinak nárok na poskytnutí grantu zaniká; 

f) příjemce grantu je povinen požádat po ukončení prací nejpozději do čtvrtka 1. 11. 2018 
(telefonicky, e-mailem) zástupce OPP MHMP o stanovení termínu závěrečné kontroly 
proveden}·ch prací, na které byl poskytnut grant. Poskytovatel prostřednictvím sv~·ch 

zástupců OPP MHMP stanoví termín závěrečné kontroly proveden)Th prací. na které 
byl poskytnut grant; tato kontrola může proběhnout až po nabytí účinnosti této smlouvy. 
tj. po uveřejnění této smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některj'ch smluv, uveřejňování těchto 
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smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen ,.zákon o registru smluv"), nejpozději však do pátku 16. ll. 20 18. ve zvláště 
odůvodněn)·ch případech může ředitel OPP MHMP na písemnou. odóvodněnou žádost 
příjemce schválit jin~' termín kontroly, tak aby jí bylo možno uskutečnit nejpozději do 
úter~· 4. 12. 2018, jinak nárok na poskytnutí grantu zaniká; 

g) při závěrečné kontrole provedcn~'ch prací, na které byl poskytnut grant bude odevzdán 
formulář ,,Vyúčtování grantu'" za rok 2018. který· tvoří Přílohu č. I této smlouvy a 
formulář .,Přehled dotací z veřejn)ch zdrojů v rámci celé ČR" na schválen)· projekt hl. 
m. Prahy za rok 2018. kter)· tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy (dále jen Fonnulái·e). 
Společně s Formuláři je příjemce povinen zástupcóm OPP MHMP předat i účetní nebo 
daňové doklady (např. faktury) nebo jejich kopie. které musejí obsahovat v)·kaz v}·měr s 
uvedením jednotkov)'ch cen (tyto údaje lze přilo7.it k účetnímu nebo da1lovému dokladu 
formou přílohy). Účetní daňové doklady (např. faktury) musejí bý·t doloženy vč. 
položkov)'ch rozpočtó (předloženy do výše minimálních náklad(! dle písmene a) Článku 
ll. této smlouvy). další doklady související s předmětem grantu a v případě 
restaurátorský·ch prací restaurátorskou zprávu a kopii povolení k restaurování podle 
písmene c) Článku ll. této smlouvy. Je-li příjemce grantu ke dni vyúčtování grantu 
plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen ,.DPH'') a uplatní-li odpočet OPl I. předloží 
také kopii registrace k DPH. 

h) poskytnut)· grant bude poskytovatelem proplacen příjemci nejpozději do středy 
19. 12.2018 na účet uvedený· v záhlaví této smlouvy. a vždy však až na základě zápisu 
o provedené závěrečné kontrole prací zástupci OPP MHMP, pokud v něm bude 
osvědčeno splnění všech náležitostí a podmínek pro proplacení grantu dle tohoto 
článku, a po předání vyplněn}·ch Formulářů 

i) nevyčerpan)· grant nebo jeho část, která nebyla vyčerpána. nelze čerpat v následujícím 
roce a příjemce je povinen v takovém případě nevyčerpan)· grant či jeho nevyčerpanou 
část poskytovateli vrátit. Příjemce je povinen při vrácení grantu nebo jeho Cásti dle této 
smlouvy uvádět jako variabilní symbol své IČO (identifikační Císlo)/datum narozeni. 

III. Práva a povinnosti 

I. Příjemce se zavazuje postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejnj·ch zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o zadávání 
veřejn)'ch zakázek"). dojde-li k naplnění stanoven)'ch podmínek, zejména pak uveden)'Ch 
v § 4 odst. 2 zákona o zadávání veřejn)'ch zakázek. V případě. že tak příjemce neučiní. 
nárok na grant bez dalšího zaniká. Dokumentaci k zadávacímu řízení pro veřejnou zakázku, 
smlouvu o dílo a protokol o předání díla je nutné předložit poskytovateli nejpozději 

s vyúčtováním grantu. 

2. Příjemce se zavazuje umožnit poskytovateli na základě písemné v)·zvy provedení 
veřejnosprávní kontroly nakládání s poskytnut)'m grantem (s veřejn~·mi prostředky) a 
vytvořit mu základní podmínky k provedení této kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně někter) .. ch zákonů (zákon o finanční 
kontrole), \'C znční pozdějších předpisů, a poskytnout mu k tomuto účelu veškerou 
potřebnou součinnost a dokumentaci. včetně účetních, finančních a statistick)·ch vý·kazú. 
hlášení a zpráv, a to po dobu 5 let kdy je příjemce povinen podle zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, uschovávat účetní 7áznamy a účetní doklady. 
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3. Příjemce se zavazuje čerpání grantu účtovat odděleně na samostatný·ch analytick)'ch účtech 
nebo vést poskytnut)· grant odděleně v účetní evidenci, popř. vést pro poskytnutý· grant 
odděleně daňovou evidenci v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmU, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o daních z příjmů"). Současně se příjemce 
zavazuje na požádání umožnit poskytovateli grantu kontrolu originálních písemností 
vztahujících se k tomuto účtování. 

4. Příjemce je povinen poskytovateli neprodlcně oznámit zrněnu vešker)'ch údaj o uvedený·ch 
\'této smlouvě, včetně ?měn~ údajů t)kajících se objektuu\edeného v (lánku I. od:-,t. l této 
smlouvy, a to kdykoliv po dobu účinnosti této smlouvy. Je-li příjemcem právnická osoba a 
v době účinnosti této smlouvy dojde k její přeměně nebo zrušení s likvidací. je příjemce 
povinen oznámit neprodleně tuto skutečnost poskytovateli. přičemž práva a povinnosti 
z této smlouvy přecházejí na nově vzniklou právnickou osobu nebo se stanou předmětem 
likvidace. 

5. V případě přechodu nebo převodu vlastnictví (nikoli přechodu z důvodu dědictví. či zrušeni 
s likvidací) objektu uvedeného v Článku I. odst. 1 této smlouvy v průbčhu 3 let od 
poskytnutí grantu. je příjemce povinen vrátit poskytovateli cel)' grant. a to do 30 
kalendářních dnů od zápisu změny vlastníka I spoluvlastníků ve veřejném seznamu 
(katastru nemovitostí). Je-li příjemcem grantu společenství vlastníků. je povinno při 

převodu vlastnictví jednotky (jednotek) vrátit poskytovateli poměrnou část grantu. 
odpovídající v)1ši spoluvlastnického podílu, který· je pi·edmětem převodu: je-li příjemcem 
grantu vlastník I spoluvlastníci jednotky v objektu. kter)- je předmětem bytového 
spoluvlastnictví podle občanského zákoníku, je povinen vrátit poskytovateli grant v plné 
v)ši. 

6. Za poskytovatele v prl1běhu obnovy objektu uvedeného v Článku I. odst. I této smlouvy 
o čerpání poskytnutého grantu jednají zástupci OPP MH\1P. 

7. Příjemce se nvazuje dodržovat Zásady pro poskytování grantll hl. m. Prahy vlastníkúm 
památkově v)'znamn)·ch objektú v roce 2018. schválené jako Příloha č. 1 k usnesení Rady 
hlavního města Prahy č. 1319 ze dne 6. 6. 2017. 

8. Přijetí grantu příjemcem se řídí platn)mi daiíov)-mi předpisy České republiky, zejména 
zákonem o daních z příjmů. 

9. Příjemce je povinen umístit na objekt uveden)' v Článku I. odst. I této smlouvy tabulku 
s označením .,Obnova tohoto objektu probíhá za přispění grantu hlavního města Prahy". 
Tato tabulka musí b~·t připevněna na dobře viditelném místě u vchodu do objektu 
uvedeného v Článku I. odst. I této smlouvy (není-li to možné, na jiném viditelném místě). a 
to po celou dobu, kdy probíhají práce uvedené v Č'lánku I. odst. 4 této smlouvy. Tuto 
tabulku obdrží příjemce od poskytovatele při podpisu této smlouvy. V případě jejiho 
odcizení či poškození je příjemce povinen si u zástupce OPP MHMP vyžádat novou 
tabulku a znovu ji umístit na objekt uveden)' v Článku I. odst. I této smlouvy podle tohoto 
odstavce. 

I O. Je-li objekt uveden)' v ('Jánku I. odst. I této smlouvy zapsán v Ústředním seznamu 
kulturních památek České republik) podle§ 7 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se příjemce umístit na objekt tabulku 
s názvem ,,Kulturní památka·' opatřenou velk)·m státním znakem České republiky. 
Poskytovatel předá příjemci tuto tabulku zdarma při podpisu této smlouvy. To se net)·ká 
objektll. které již jsou takovou tabulkou označeny. PJ·esné umístěni tabulky bude provedeno 
po dohodě se zástupci OPP M.HMP. 
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ll. Příjemce se zavazuje umožnit zástupclon OPP MH:vtP přístup do objektu uvedeného 
v Článku I. odst. I této smlouvy za účelem průběžného sledování obnovy a kontroly 
proveden)·ch prací\ souvislosti s čerpáním poskytnutého grantu. 

12. Příjemce se zavazuje uvádět na všech propagačních materiálech či v rámci jiné realizace 
projektu jako poskytovatele hlavní město Prahu. 

13. Je-Ji příjemcem fyzická osoba, pak podpisem této smlouvy uděluje podle zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně nčktcr~·ch zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, svůj v)·slovn)· souhlas se zpracováním sv)·ch osobních údajU -
jména. příjmení, data narození a místa trvalého pobytu (dále jen osobní údaje) 
poskytovatelem, a to v rámci úkonU souvisejících s poskytnutím a čerpáním účelové dotace 
- grantu dle Článku I. této smlouvy a s uvedením sv)•ch osobních údajů na ti:.kov)•ch 
materiálech poskytovatele, určen)·ch k projednávání Radou hlavního mčsta Prahy nebo 
Zastupitelstvem hlavního města Prahy, jakožto i na internctov)•ch stránkách poskytovatele. 
a to po dobu nezbytnou k realizaci rozhodnutí Rady hlavního města Prahy nebo 
Zastupitelstva hlavního města Prahy a dále po dobu. po kterou je poskytovatel dle platné 
právní úpravy povinen zpracovávat I archivovat dokumenty, obsahující osobní údaje 
příjemce. 

IV. Ostatní ujednání 

I. Pokud celkové náklady proveden)•ch stavebních či rcstaurátorsk)·ch prací. uveden)ch 
v ('lánku II. písm. a) této smlouvy budou: 

- nižší o jakoukoliv částku (v porovnání s objemem a druhem prací uvedený·ch v této 
smlouvě), bude grant snížen poměrně tomuto rozdílu (zaokrouhleno směrem dolú na 
tisíce Kč). Snížení grantu podle tohoto odstavce předkládá věcně příslušn)• člen Rady 
hlavního města Prah} na návrh ředitele OPP l\·1HMP a to po projednání věcně 
příslušnou Komisí RHMP a věcně příslušn)·m V)·borem ZI-IMP. ke schválení Radě 
hlavního města Prahy. resp. Zastupitelstvu hlavního města Prahy. 

vyšší o jakoukoliv částku (v porovnání s objemem a druhem prací uveden)·ch v této 
smlouvě). v~;še grantu se ncmční. 

2. V případě provedení pouze části prací. na které byl grant poskytnut. bude grant snížen ve 
v)·ši odpovídající neproveden)·m pracím (v porovnání s objemem a druhem prací 
uveden)·ch v této smlouvě). Snížení grantu bude zaokrouhleno směrem dolu na tisíce Kč. 
Snížení grantu podle tohoto odstavce předkládá věcnč příslušn~· člen Rady hlavního mčsta 
Prahy na návrh ředitele OPP MHMP a to po projednání věcně příslušnou Komisí Rl-I MP a 
věcně příslušn)·m V)·borern ZHMP. ke schválení Radě hlavního města Prahy. resp. 
Zastupitelstvu hlavního města Prahy. 

3. Pokud příjemce dotace poruší povinnost stanovenou právním předpisem. touto smlouvou 
nebo přímo použiteln)m předpisem EU a neoprávněně použije či zadrží poskytnuté 
finanční prostředky/grant, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové káznč. příp. 
část v rozsahu tohoto porušení. do rozpočtu poskytovatele dle ust. š :22 zákona o 
rozpočtov)·ch pravidlech územních rozpočtU. V případě prodlení s jeho vrácením je 
příjemce povinen uhradit poskytovateli penále dle tohoto zákona. 
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V. Zánik smlouvy 

I. Smlouva zaniká: 
a) uplynutím doby. na kterou byla uzavřena. tj. dle Článku VL. odst. 2 této smlouvy. 
b) v)·povědí bez udání důvodu se 7 denní v)'povědní lhútou, která počíná běžet dnem 
doručení v}-povědi druhé smluvní straně. 
V)'povědí smlouvy zaniká příjemci právo na proplacení grantu. V případě, že již byl grant. 
či jeho část. poskytovatelem příjemci proplacena. je příjemce povinen již proplacenou 
částku vrátit poskytovateli, a to nejpozději do 30 dnů od zániku smlouvy. 
c) zrušením dle 9 167. dost. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. ve znění pm:dějších 
předpisů, tzn. podá-li smluvní strana ze zákonem stanoven) .. ch důvodů návrh na zrušení 
veřejnoprávní smlouvy a ostatní strany s ním vysloví souhlas, veřejnoprávní smlouva 
zaniká dnem. kdy písemn) souhlas poslední ze smluvních stran došel smluvní straně, která 
návrh podala. Pokud bylo k uzavření veřejnoprávní smlouvy třeba souhlasu správního 
orgánu. vyžaduje se jeho souhlas i ke zrušení veřejnoprávní smlouvy. 
d) porušením kterékoli povinnosti dle čl. III. této smlouvy. 

VI. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nab)-vá účinnosti dnem uveřejnění této smlouvy prostřednictvím registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někter)·ch smlu\. 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

2. Smlouvaje uzavírána na dobu určitou. a to do 3 let od její účinnosti. 

3. Změny a doplňky této smlouvy mohou b)·t provedeny pouze formou písemn)'ch. postupně 
číslovan}·ch dodatků. podepsan~ch oběma smluvními stranami. 

4. Za relevantní projev vůle smluvních stran se považuje pouze projev vůle učiněn)· v písemné 
formě. doručen)· druhé smluvní straně. 

5. Vzájemná práva a povinnosti neupravené v této smlouvě se řídí zákonem o rozpočtov)•ch 
pravidlech územních rozpočtl!, zákonem o daních z přÍjmů. správním řádem. občansk)·m 
zákoníkem, ostatními obecně závazn)·mi právními předpisy a Zásadami pro poskytování 
grantl! hl. m. Prahy vlastníkl1m památkově v)·znamný·ch objektů v roce 2018, schválen)· mi 
usnesením Rad v hlavního města Prah vč. 1319 ze dne 6. 6. 201 7. - . 

6. Smluvní strany v)'slovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené poskytovatelem. která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této 
smlouvy. 

7. Smluvní strany v)·slovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle 
zákona o registru smluv zajistí hl. m. Praha. 

8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepova?.ují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení kjejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jak)•chkoli dalších podmínek. 

9. Tato smlouva se vyhotovuje v 6 (šesti) autorizovan)·ch stejnopisech s platností originálu. 
z nichž poskytovatel obdrží S (pět) stejnopisů a příjemce l Ueden) stejnopis. Autorizace se 
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provede připojením otisku úředního razítka poskytovatele na přelepce smlouvy. Tato 
smlouva sestává ze 7 (sedmi) stran textu smlouvy, jedné strany přílohy č. 1 a jedné strany 
přílohy č. 2, které jsou jejími nedílnými součástmi. 

l O. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že s obsahem souhlasí, že smlouva byla 
sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, v souladu se zákonem, 
nepříčí se dobrým mravům a na důkaz toho připojují své podpisy. 

-20-·----=--
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Příloha č. I k veřejnoprávní smlouvě č. DOT/80/02/000876/20 18 

, v , , 

VYUCTOVANIGRANTU 
pro příjemce grantu hl. m. Prahy 
vlastníkúm památkově významných objektů v roce 2018 

Vyplněn)· formulář s požadovan)·mi doklady předá příjemce grantu poskytovateli (re::.p. osobě 
pověřené) zástupci OPP MH\1P při závěrečné kontrole proveden)·ch prací 

Číslo grantu hl. m. Prahy: Práce, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut: 

008C 
oprava krovu a střechy bočních lodí kostela. oprava okenic na severní 
a jižní věži kostela- etapa 2018 

Skutečn)' začátek a konec realizace prací, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut: 

I Začátek: I Konec: 

Přehled financování 

vyplňte v souladu s přiložený·mi účetními nebo daňov)·mi doklady 
nákladv v Kč 

I (podle Přiložcný·ch účetních (tý·ká se prací, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut) 
nebo daňov)·ch dokladů) 

A- cel kov}· rozpočet prací ( = C + B ) 

B - v)'še vlastního podílu financování (=A - C ) 

C - výše schváleného grantu hl. m. Prahy (=A- B ) 

tJved'te čísla účetních nebo daňov)'ch dokladů, které jsou nedílnou součásti tohoto 
vyúčtO\'ání: 

Příjemce je plátcem DPH: ANO 0 I NE O (Plátce DPH přiloží kopii reg!.Ytrace k DP!I) 

je-li žadatel plátcem DPH a uplatní-li odpočet DPH u příslušného finančního úřadu. uvede 
celkové náklady obnov) bez DPH. 

je-li žadatel plátcem DPH a nemůže uplatnit odpočet DPH u příslušného finančního 
llřadu. uvede celkové náklady obnovy· s DPH. 

není-li žadatel plátcem DPH, uvede celkové náklady obnovy s DPH . 

PodpiS)' příjemců grantu hl. m. Prahy (resp. osob oprávněn)·ch k potvrzení správno:.li faktur a 
závěrečného vyúčtování): 
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Příloha č. 2 k veřejnoprávní smlouvě č. DOT/80/02/000876/2018 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ* 

o "Přehledu dotací poskytnutých z veřejných rozpočtů v rámci celé ČR" 
v návaznosti na schválený projekt hl. m. Prahy - rok 2018 

č. grantu: 008C 

Objekt: Kostel Matky Boží před Týnem, Staroměstské náměstí, Praha 1, 
k.ú. Staré Město 

Předmět grantu: oprava krovu a střechy bočních lodí kostela, oprava okenic 
na severní a jižní věži kostela - etapa 2018 

Veřejný 
Název dotačního 

Výše 
poskytovatel - Předmět dotace poskytnuté 

název 
programu 

dotace v Kč 

-~--· 

' "' ' . ' ' ' ' ' Poznamka (doplňuJICI mfonnace k poskytnutym vereJnym dotac1m): 

V Praze dne 
Jméno I název vlastníka I vlastníků: 

Jméno/a a podpis/y příjemce/ců grantu hl. m. Prahy (resp. osob oprávněných k potvrzení 
Čestného prohlášení): 

*Vyplněný formulář s požadovanými doklady předá příjemce grantu hl. m. Prahy (resp. osoba 
pověřená) zástupci OPP MHMP při závěrečné kontrole provedených prací 
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