
Dohoda o změně Smlouvy č. 5071100046  

         (dále jen „Dohoda“) 
 

Státní fond rozvoje bydlení 
IČO: 708 56 788 
se sídlem: Vinohradská 1896/46, Vinohrady, 120 00 Praha  
zastoupený: xxxxxxxxxxxxx, ředitelka Státního fondu rozvoje bydlení 
(dále také jen „Fond“) 
 
a 
 
Statutární město Olomouc 
IČO: 00299308 
se sídlem: Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc 
zastoupenýxxxxxxxxxxxxx, náměstek primátora Statutárního města Olomouce 
(dále také jen „Příjemce“)  
 
(společně dále také jen „Smluvní strany“) 
 
uzavírají tuto Dohodu. 
 

 

I. 
 

Fond poskytnul Příjemci na základě smlouvy č. 5071100046 ze dne 29. 03. 2001,  
o poskytnutí dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu nájemních bytů 
v obcích dle nařízení vlády č. 481/2000 Sb., (dále jen „ Nařízení vlády“ a „Smlouva“) dotaci  
na výstavbu bytového domu s  52 nájemními byty, mezi ul. Sladkovského a Jiráskova  
na pozemcích č. parc. 126/1, 97/7, 98, 187/1, 187/2, obec Olomouc, k. ú. Hodolany,  
(dále jen „Dotace“). 
 
 

II. 
 

Toto Nařízení vlády umožňuje Příjemci v souladu s čl. II, odst. 3 Přechodných ustanovení 
nařízení vlády č. 78/2016 Sb.,  pakliže Dotace nebyla poskytnuta na výstavbu domu 
s pečovatelskou službou, nejdříve po uplynutí 10 let od nabytí právní moci kolaudačního 
rozhodnutí požádat Fond o změnu Smlouvy tak, že podmínky § 3 odst. 1 písm. c) až e) Nařízení 
vlády, již nebudou pro Příjemce nadále závazné. Příjemce požádal dne 19. 09. 2018 o změnu 
Smlouvy ve smyslu § 3 odst. 2 Nařízení vlády a Fond této žádosti vyhověl. 
 

III. 
 
V souladu s § 3 odst. 2 Nařízení vlády a čl. II, odst. 3 Přechodných ustanovení nařízení vlády  
č. 78/2016 Sb., se tímto Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy tak, že podmínky 



stanovené v článku III. odst. 3 až 5 Smlouvy, resp. v § 3 odst. 1 písm. c) až e) Nařízení vlády 
nadále již nejsou pro Příjemce závazné. 
 
 

 IV. 
 

 

Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží  
po jednom vyhotovení. 
 
Tato Dohoda nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona  
č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.  
 
Smluvní strany se dohodly, že v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru 
smluv, zajistí uveřejnění této Dohody Fond, a to nejpozději do 15 dní po podpisu této Dohody 
poslední Smluvní stranou. 
  
Fond zpracovává osobní údaje fyzických osob zastupujících Příjemce za účelem a v rozsahu 

nezbytném pro uzavření této Dohody a za účelem a  v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů 

ve veřejném zájmu. Fond zpracovává dané osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou 

pro naplnění stanovených účelů. Při zpracovávání těchto osobních údajů postupuje Fond 

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále 

jen „Nařízení GDPR“). Rozsah a další podrobnosti ohledně postupu zpracování osobních údajů 

daných fyzických osob zastupujících Příjemce Fondem a jejich práv v souvislosti s ochranou 

osobních údajů jsou uvedeny v Informačním memorandu o zpracování osobních údajů 

dle článku 13 a 14 Nařízení GDPR, které je přílohou této Dohody. 

Příloha: Informační memorandum o zpracování osobních údajů dle článku 13 a 14  Nařízení 
GDPR 
 
 
 
 

 
V Praze dne 18. 10. 2018                                   V Olomouci dne 16. 10. 2018 
    

…………………………………… 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ředitelka                                                                                                                                                                                                    

Státního fondu rozvoje bydlení 

 

                                             ………………………….. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

náměstek primátora 

Statutárního města Olomouce  

   

 

 

 


