D O D A T E K Č. 1
K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ
o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory
na rok 2018
Město Kutná Hora
Havlíčkovo náměstí 552/1
284 24 Kutná Hora
zastoupené starostou města xxxxxxxxxxx
IČO: 00236195
DIČ: CZ00266195
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Kutná Hora
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
(dále jen jako poskytovatel)
a
M. C.
narozen: xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
811 09 Bratislava – Staré Město
Slovensko
Bankovní spojení: Tatra banka a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen jako příjemce)
uzavírají podle §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů a § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a na základě „Statutu Fondu
regenerace města Kutné Hory“ a „Zásad pro poskytování příspěvků z Fondu regenerace města
Kutné Hory“(dále jen Zásady) tento
d o d a t e k č. 1 k v e ř e j n o p r á v n í s m l o u v ě
o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory
na rok 2018 (dále jen dodatek)
Na základě usnesení Zastupitelstva města Kutná Hora číslo 132/18 ze dne 19.6.2018
se mění následující odstavce:
II.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je vymezení práv a povinností obou smluvních stran při
poskytnutí a použití účelově vázaného příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na
úhradu nákladů spojených s obnovou nemovitosti nacházející se na území městské památkové
rezervace Kutná Hora, a to
dům č.p. 496 Tylova ulice

v rozsahu těchto prací: obnova střešního pláště domu (oprava poškozených částí krovu,
výměna střešní krytiny a klempířských prvků, oprava komínů a další související práce) a
obnova fasády do Roháčovy ulice (vyspravení prasklin, oprava omítek včetně barevného
nátěru, oprava, repase a nátěr truhlářských prvků, oprava římsy, lešení a další související
práce) dle podmínek vydaných k této obnově příslušným orgánem státní památkové péče dle
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění
s tím, že platby musí proběhnout do 31.12.2018 (rozpočtový rok).
III.
Výše a účel příspěvku
1. Poskytovatel poskytne příjemci na úhradu nákladů spojených s obnovou nemovitosti
uvedenou v článku II. veřejnoprávní smlouvy účelově vázaný příspěvek ve výši
50 000,- Kč (slovy: padesáttisíckorunčeských) na obnovu střešního pláště domu a
50 000,- Kč (slovy: padesáttisíckorunčeských) na obnovu fasády domu do
Roháčovy ulice.
2. Z nákladů doložených smlouvou o dílo a rozpočtem na obnovu v období od 1.1.2018
do 31.12.2018 příspěvek na obnovu střešního pláště domu tvoří cca 26% dle Zásad a
příspěvek na obnovu fasády domu do Roháčovy ulice tvoří cca 10% dle Zásad.

Ostatní ujednání veřejnoprávní smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden
obdrží příjemce a dva poskytovatel.
Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem zveřejnění v registru smluv.
Smluvní strany si dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem, který je projevem jejich
svobodné a vážné vůle, souhlasí, na důkaz čehož připojují podpisy.

V Kutné Hoře dne ……………………….

……………………………….
Poskytovatel
Město Kutná Hora
xxxxxxxxxxx, starosta města

………………………………
příjemce
xxxxxxxxxxx

