Smlouva
o poskytnutí účelových finančních prostředků v rámci
„Dotace na ochranu kulturního dědictví pro rok 2022“
č. 2022/0215
Městská část Praha 1
Vodičkova 18, 115 68 Praha 1
Se sídlem:
Petrem Burgrem, 1. místostarostou
Zastoupená:
00063410
IČ:
CZ 00063410
DIČ:
Česká spořitelna, a.s.
bankovní spojení:
č.účtu:
2000727399/0800
7307220195
variabilní symbol:
(na straně jedné; dále jen „poskytovatel44)
a
Pavel Pirkl
Bytem:
Datum narození:
bankovní spojení:
č. účtu:
jako zmocněnec spoluvlastníků objektu na pozemku pare č. 166, k. ú. Hradčany, Praha 1 dle přílohy této
smlouvy
(na straně druhé; dále jen „příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm. h) a 10a a
násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, tuto

smlouvu o poskytnutí účelových finančních prostředků
- dotace na ochranu kulturního dědictví pro rok 2022
(dále jen „tato smlouva41)
I.
Předmět smlouvy
1.1

Poskytovatel vyhlásil na základě usnesení Rady městské části Praha 1 č. UR21_1287 ze dne
2. 11.2021 Dotační program MČ Praha 1 na ochranu kulturního dědictví pro rok 2022 (dále
jen „Dotační program11). Pravidla pro poskytnutí dotace, obsahující souhrn věcných,
časových a finančních podmínek poskytnutí a použití dotace, jsou veřejně přístupná na
webových stránkách poskytovatele a příjemce prohlašuje, že se s těmito pravidly seznámil a
zavazuje se tímto jimi řídit.

1.2

Poskytovatel schválil dne 15. 3. 2022 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 1 č.
UZ22_0355 příjemci v rámci Dotačního programu poskytnutí účelových finančních
prostředků a na základě tohoto usnesení se zavazuje poskytnout příjemci za podmínek
uvedených v čl. III. až čl. IV. této smlouvy finanční prostředky na projekt č. 4 ve výši
80.000,- Kč (slovy: Osmdesáttisíc korun českých) (dále jen „Finanční prostředky11), které
jsou účelově vázané na ochranu kulturního dědictví v Pražské památkové rezervaci na území
Městské části Praha 1, tedy na rekonstrukci objektu na pozemku pare. č. 166, k. ú.
Hradčany, Praha 1

druh rekonstrukce: Restaurování dvoukřídlých dveří.
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1.3

je možná jen na základě písemného
Případná změna rozsahu či druhu rekonstrukce je
poskytovatelem, a to na základě písemné žádosti příjemce.

1.4

V případě nesouhlasu poskytovatele se změnou rozsahu či druhu rekonstrukce je
je příjemce
povinen do 14 dnů od doručení nesouhlasu příjemci vrátit přijaté Finanční prostředky na
účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy.
II.
Oprávnění poskytovatele

2.1

Poskytovatel (konkrétně poskytovatelem pověřený člen výběrové komise pro poskytnutí
dotace z rozpočtu poskytovatele na ochranu kulturního dědictví) je oprávněn, případně i za
účasti odborníka - specialisty, minimálně lx během rekonstrukce provést fyzickou kontrolu
probíhajících prací.

-

2.2

Poskytovatel je oprávněn po ukončení rekonstrukce příjemcem provést fyzickou kontrolu na
místě samém a na příloze formulář Závěrečná zpráva o využití dotace MČ PÍ na
ochranu kulturního dědictví v roce 2022 stvrdit provedenou rekonstrukci.

III.
Splatnost Finančních prostředků
3.1

Poskytovatel se zavazuje převést příjemci Finanční prostředky za účelem uvedeným
v článku I. této smlouvy na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 20 dnů po
nabytí účinnosti této smlouvy.

3.2

je převádět do
Finanční prostředky lze použít nejpozději do 15. 12. 2022 a nelze je
následujícího kalendářního roku.

3.3

Příjemce se zavazuje poukázat případnou nevyčerpanou část Finančních prostředků do 30.
11. 2022 zpět na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy. Neučiní-li tak, jedná
se o porušení rozpočtové kázně dle §§ 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění.

IV.
Podmínky použití Finančních prostředků
4.1

Příjemce je oprávněn použít Finanční prostředky pouze k účelu uvedenému v čl. I. této
smlouvy.

4.2

Příjemce se zavazuje využít Finanční prostředky účelově tak, aby došlo ke zhodnocení
zdevastované památky, k jejíž rekonstrukci se touto smlouvou zavazuje za podmínek
dodržení této smlouvy mezi poskytovatelem a příjemcem a podle podmínek orgánů
památkové péče, čímž se rozumí Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP
a Územní pracoviště Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v hl. m.
Praze.

4.3

2.1a 2.2
Příjemce se zavazuje umožnit vstup či přístup zástupcům poskytovatele podle bodu 2.1a
této smlouvy

4.4

Příjemce se zavazuje ukončit rekonstrukci zdevastované památky nejpozději do 15. 12.
2022,
2022, a následně umožnit vstup zástupcům poskytovatele ke kontrole ukončení prací.

rr

4.5

Příjemce není oprávněn převádět poskytnuté Finanční prostředky na jiné fyzické a právnické

osoby, pokud se nejedná o přímou úhradu nákladů souvisejících s rekonstrukcí památky dle
čl. I. této smlouvy, na kterou byly tyto Finanční prostředky poskytnuty.

4.6

Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli prostřednictvím Odboru kultury, sportu a
zahraničních vztahů Úřadu Městské části Praha 11 závěrečnou zprávu o využití poskytnutých
Finančních prostředků nejpozději do 15.12.2022. Závěrečnou zprávou se rozumí předložení
dokladů prokazujících uhrazení nákladů na rekonstrukci památky uvedené v článku I. této
smlouvy ve výši poskytnutých Finančních prostředků (kopie faktur a dokladů o jejich
zaplacení, přičemž za zúčtovací doklady se nepovažují tzv. zálohové faktury). Nedílnou
součástí závěrečné zprávy je příloha formulář Závěrečná zpráva o využití dotace MČ PÍ
na ochranu kulturního dědictví v roce 2022, včetně vyjádření a potvrzení osoby, která za
poskytovatele provedla fyzickou kontrolu ukončení prací. Elektronické podání není možné.

4.7

Do závěrečné zprávy lze zahrnout náklady, které vznikly v souvislosti s rekonstrukcí
památky uvedené v čl. I. této smlouvy v daném kalendářním roce, v souladu se smlouvou o
využití Finančních prostředků a podmínkami pro poskytnutí dotace.

4.8

Příjemce odpovídá za řádné a oddělené vedení čerpání Finančních prostředků v souladu
s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
v platném znění. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli na základě jeho požadavku
provedení kontroly všech prvotních účetních dokladů za účelem prověření využití
Finančních prostředků. Poskytovatel je oprávněn vykonávat u příjemce kontrolu, vyplývající
ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.

4.9

Příjemce se zavazuje při čerpání Finančních prostředků postupovat v souladu s příslušnými
obecně závaznými právními předpisy a podmínkami stanovenými v této smlouvě. Je-li
příjemce plátcem daně z přidané hodnoty, není oprávněn použít poskytnuté Finanční
prostředky, byť ii jen částečně, na úhradu daně z přidané hodnoty.

4.10 Vrácení Finančních prostředků podle čl. III., odstavce 3.3 této smlouvy nezakládá právo
příjemce na dočerpání Finančních prostředků v následujícím roce.
4.11 Příjemce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět, přičemž výpovědní doba
činí 14 dní a počíná běžet dnem doručení výpovědi poskytovateli. V takovém případě je
příjemce povinen vrátit Finanční prostředky poskytovateli do 14 dnů po uplynutí výpovědní
doby.
4.12 Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu písemně vypovědět, jestliže příjemce porušil
jakoukoli povinnost stanovenou mu touto smlouvou, přičemž výpovědní lhůta činí 14
kalendářních dnů ode dne doručení výpovědi. V takovém případě je příjemce povinen do 14
dnů od uplynutí výpovědní doby vrátit poskytovateli na jeho účet uvedený v záhlaví této
smlouvy poskytnuté Finanční prostředky v plné výši, není-li ve výpovědi uvedeno jinak.

4.13 Příjemce není oprávněn použít poskytnuté Finanční prostředky, byť ii jen částečně, na
úhradu: mezd, ostatních osobních nákladů a odvodů na sociální a zdravotní pojištění
zaměstnanců příjemce dotace, nákladů na pohoštění, peněžní a věcné dary, květiny,
ubytování, letenky, výdaje spojené s podnikatelskými aktivitami a na cesty do zahraničí.
4.14 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že má dojít na straně příjemce před vyčerpáním
všech Finančních prostředků k přeměně právnické osoby nebo ke zrušení právnické osoby
s likvidací, je příjemce povinen bezodkladně oznámit tuto skutečnost poskytovateli.
V případě zrušení právnické osoby příjemce s likvidací je příjemce povinen do 10 dní ode
dne vstupu právnické osoby do likvidace vrátit poskytovateli část Finančních prostředků,
které nebyly ke dni vstupu právnické osoby do likvidace vyčerpány, na účet poskytovatele
uvedený v záhlaví této smlouvy a zároveň předložit poskytovateli závěrečnou zprávu dle
odst. 4.6 tohoto článku smlouvy. V případě přeměny právnické osoby příjemce je povinen
3
3

11

právní nástupce příjemce vrátit poskytovateli část Finančních prostředků, které
vyčerpány ke dni rozhodnutí o přeměně právnické osoby, do 10 dnů od tohoto rozhod
na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy a předložit poskytovateli závěrečný
zprávu dle odst. 4.6 tohoto článku smlouvy.
V.
Sankce
5.1

Nedodržení podmínek této smlouvy příjemcem je porušením rozpočtové kázně ve smyslu §§
22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
Při porušení povinností uvedených v čí. IV. této smlouvy a porušení účelu, k němuž byly
Finanční prostředky poskytnuty podle čl. I.
I. této smlouvy, příjemcem, může poskytovatel po
příjemci požadovat smluvní pokutu ve výši 5% z výše poskytnutých Finančních prostředků
a příjemce je povinen ji zaplatit na výzvu poskytovatele ve lhůtě ve výzvě uvedené.

5.2

V případě, že poskytovatel zjistí, že příjemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené
údaje, na které se váže uzavření této smlouvy, anebo že příjemce porušil jakoukoliv
povinnost stanovenou v této smlouvě, je poskytovatel oprávněn před vyplacením Finančních
prostředků krátit jejich výši. Zjištění porušení povinností příjemce dle předchozí věty též
opravňuje poskytovatele k výpovědi této smlouvy. Výpověď musí být učiněna písemně,
výpovědní doba činí 14 dní a počíná běžet dnem doručení výpovědi příjemci.

5.3

V případě výpovědi smlouvy ze strany poskytovatele dle předchozího odstavce ztrácí
příjemce nárok na poskytnutí Finančních prostředků a již poskytnuté Finanční prostředky je
příjemce povinen do 14 dnů po uplynutí výpovědní doby vrátit poskytovateli.

VI.
Závěrečná ustanovení
6.1

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v
platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy provede
poskytovatel.

6.2

Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými
ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v
platném znění, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a dalšími obecně
závaznými předpisy.

6.3

Smlouva může být měněna, či doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými
dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6.4

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené
MČ Praha 1,
1, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné
označení smlouvy a datum jejího podpisu.

6.5

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu §§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a
udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4
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6.6

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom

vyhotovení.

6.7

Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé
a svobodné vůle, nikoli v tísni, pod nátlakem či za jiných jednostranně nevýhodných
podmínek.

6.8

Tímto poskytovatel osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o
hlavním městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření této smlouvy byl projednán a
schválen Zastupitelstvem městské části Praha 1 dne 15. 3. 2022, usnesením č. UZ22_0355.
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100.000,- Kč
31.10.2022

Žadatel podáním žádosti souhlasí s tím, že:
--

umožní pověřeným zástupcům ÚMČ PÍ vykonání kontroly využití poskytnutých finančních
prostředků v souladu s projektem
svým podpisem potvrzuje pravdivost údajů uvedených v žádosti a jejích přílohách
zpracování osobních údajů obsažených v žádosti o dotaci bude provedeno vé smyslu zákona č.
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném zněm, za účelem evidence podpor malého
rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory
a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění, a v souladu s kapitolou II článkem 6b) obecného nařízení EP a Rady EU č. 2016/679 „Zpracování je nezbytné pro splnění
smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před
údajů41.
uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů41.
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$vým podpisem vyjadřuji souhlas s opravou a podáním žádostí QKD 2022
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Katastr nemovitosti
Ověřuji pod pořadovým číslem MHMP 220791/2022, že tato listí,
vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné sa
sa
elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se d
shoduje ss obsahem výstupu z informačního systému veřejné ’ správy
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Ověřující osoba: HNÁTOVÁ VERONIKA

S

ČESKÁ S
ČESKÁ
spořitelna

CS41000033326989
MOJE
ZDRAVÉ
FINANCE

Rámcová smlouva o finančních službách

^
^

Tuto smlouvu uzavíráme mezi námi, bankou:
Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45 24 47 82
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B
B 1171
Radotin, nám. Osvoboditelů 1409. 153 00 Praha 5
a

Vámi. klientem:
Šimon Gut, 8311032191, Loretánská 179/15,118 00 Praha
titul, jméno, příjmení, titul, rodné číslo (datum narození), trvalý pobyt, PSČ, stát
korespondenční adresa:
Loretánská 179/15,118 00 Praha
telefonní číslo:
775904818

Jaké služby můžete využívat?

Na základě této smlouvy Vám ke dni 8.11.2018 povedeme účet číslo 3180081023/0800
(CZ6408000000003180081023)
(CZ6408000000003180081023) v korunách českých. Dále Vám budeme poskytovat službu Moje zdravé finance v
souladu s Obchodními podmínkami pro službu Moje zdravé finance. Další služby naleznete v příloze.

Jaké jsou naše ceny aa úroky?

Ceny, které Vám budeme účtovat za vedení účtu a další služby poskytované podle této smlouvy, najdete v Ceníku
České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody, stejně jako úrokové sazby, kterými Vám budeme úročit zůstatek účtu.
Čím se dále řídi tato smlouva?

Podmínky výslovně v této smlouvě neupravené se řídl Všeobecnými obchodními podmínkami České spořitelny, a.s.,
a dalšími dokumenty, na které tato smlouva odkazuje.
Potvrzujete, že jsme Vás seznámili se systémem pojištěni pohledávek z vkladů v rozsahu Informačního přehledu a že
jsme Vám Informační přehled, Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s., a další dokumenty, na které tato
smlouva odkazuje, předali, že znáte jejich obsah aa že s nimi souhlasíte.
V(e)

dne 8.11.2018

Praha 5

Česká spořitelna, a.s.

Jiří Dittrich, osobni bankéř
jméno, příjmení a funkce
dne 8.11.2018
8.11.2018

Praha 5

Klient

Šimon Gut

Titul, jméno, příjmení, titul

Druh a číslo průkazu totožnosti: občanský průkaz 201119148

podpis(y) II
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Pokud máte jakýkoli dotaz, rádi Vám ho zodpovíme na naši bezplatné Informační lince 800 207 207. nebo v kterékoli pobočce.
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'U^staTěho:miyna $9^11, OhBňévés,rlMO Pifft&lO
22,7,1979

ZpíňomoGÍvtíjeme Pavla Pirkla na
na n 22.7,1973

k póďpjšti smluv aa souhlasím
vybraným &:uětu;pro;pČijétř}edftůrážoyéhfr
žíškáni
dotace
na
,>Grant
&:uětu;pro;pČijétř}edftůrážoyéhfr
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s
s

zmocniteí:

Zmóčniteí

Žmočnitel:

Vf^édPe
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