Informace interní povahy

Smlouva o poskytnutí příspěvku v rámci programu Doplňkových protihlukových opatření

SMLOUVA č. xxxxxxxx (=unikátní číslo žádosti)
O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU V RÁMCI PROGRAMU DOPLŇKOVÝCH PROTIHLUKOVÝCH
OPATŘENÍ
z prostředků Letiště Praha, a.s.

Letiště Praha, a. s.

a

[Jméno/název Příjemce příspěvku]

Evidenční číslo smlouvy Letiště Praha:

Evidenční číslo smlouvy Příjemce příspěvku:
[doplní Příjemce]
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU V RÁMCI PROGRAMU DOPLŇKOVÝCH PROTIHLUKOVÝCH OPATŘENÍ
(dále jen „Smlouva“):

Letiště Praha, a. s.
se sídlem:
K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003,
IČO:
282 44 532,
DIČ:
CZ699003361,
bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
číslo účtu (CZK):
801812025/2700
(dále jen „LP“)
a
Jméno a příjmení / název
kontaktní adresa:
IČ:
Datum narození:
zastoupený/á/é:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Ulice č.p., PSČ Obec
(v případě fyzických osob smazat řádek)
(v případě PO smazat řádek)
(pouze pro PO - není-li údaj k dispozici, řádek smazat)
název bankovního ústavu dle kódu banky
předčíslí-číslo/kód banky

(dále jen „Příjemce příspěvku")
Letiště Praha a Příjemce příspěvku dále společně také „Strany“ či jednotlivě „Strana“
Slova použitá v této Smlouvě s velkým počátečním písmenem mají význam stanovený v Podmínkách definovaných níže.

PREAMBULE
Strany uzavírají tuto Smlouvu na základě:
(A)

Podmínek programu doplňkových protihlukových opatření ze dne XX.XX.XXXX (dále jen „Podmínky“);

(B)

Výzvy č. xx k předkládání žádostí o poskytnutí příspěvku na realizaci systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla dle
čl. 8 Podmínek (dále jen „Výzva“);

(C)

Žádosti o poskytnutí příspěvku dle čl. 8 Podmínek (dále jen „Žádost“) podané ze strany Příjemce příspěvku,

(D)

Akceptace Žádosti ve formě akceptačního dopisu vystaveného LP na základě kladného posouzení Žádosti dle čl. 11 Podmínek a

(E)

předložení projektové dokumentace dle čl. 12 Podmínek ze strany Příjemce příspěvku, která je ze strany LP schválena

a v souladu s těmito dokumenty se dohodly následovně:

I.
Předmět a účel Smlouvy
1.1 Předmětem Smlouvy je poskytnutí Příspěvku z rozpočtu LP na realizaci opatření pro snížení hlukové zátěže v okolí
letiště Praha/Ruzyně blíže definované ve Výzvě, Žádosti, Akceptaci Žádosti a schválené projektové dokumentaci
ze strany LP (dále jen „Příspěvek“).
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1.2 Příspěvek je určen výhradně na projekt uvedený v Žádosti č. XXXX (dále jen „Projekt") realizovaný v souladu
s Výzvou, Žádostí, Akceptací Žádosti a schválenou projektovou dokumentací ze strany LP.
1.3 Příjemce příspěvku Příspěvek přijímá a zavazuje se, že bude Projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní
odpovědnost, v souladu s právními předpisy, Podmínkami a v souladu s touto Smlouvou.
1.4 Příjemce příspěvku prohlašuje, že se seznámil s podmínkami uvedenými v Akceptaci Žádosti, Podmínkami a
Výzvou, a že Projekt splňuje jimi stanovené podmínky.
II.
Výše příspěvku
2.1 LP se zavazuje poskytnout Příjemci příspěvku Příspěvek formou jednorázové platby ve výši maximální částky
xxxxxxx Kč (slovy: xxxxxxx korun českých) po dokončení realizace Projektu dle čl. 15 Podmínek a vydání
kladného Rozhodnutí o vyplacení Příspěvku.
2.2 Konečná výše Příspěvku dle čl. 13 Podmínek je limitována částkou uvedenou v bodu 2.1 tohoto článku. Pokud
Konečné výdaje Projektu (a to i v průběhu realizace Projektu) překročí částku uvedenou v čl. 2.1 této Smlouvy,
zavazuje se Příjemce příspěvku uhradit rozdíl v podobě překročení částky uvedené v bodu 2.1 a veškeré další
výdaje z vlastních zdrojů tak, aby byl naplněn účel poskytnutého Příspěvku. Pokud konečné výdaje Projektu
nedosáhnou částky uvedené v bodu 2.1. této Smlouvy, je LP povinno poskytnout Příspěvek pouze v této nižší
výši.
2.3 Příjemce příspěvku se zavazuje předložit LP Dokumenty požadované k Rozhodnutí o vyplacení finančního
příspěvku dle čl. 15 a 16 (bod 1.4) Podmínek nejpozději do 18 měsíců od podpisu této Smlouvy. V případě
předložení požadovaného v dané lhůtě, či odstranění nedostatků dle čl. 15 Podmínek, LP vydá kladné
Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku a doručí jej Příjemci příspěvku. V případě nepředložení požadovaného
v dané lhůtě, či neodstranění nedostatků dle čl. 15 Podmínek, LP zastaví administraci Žádosti, vyrozumí o tom
Příjemce příspěvku, vydá zamítavé Rozhodnutí o vyplacení příspěvku.
III.
Platební podmínky
3.1 Příspěvek bude ze strany LP poskytnut bezhotovostním převodem finančních prostředků v korunách českých
na bankovní účet Příjemce příspěvku uvedený ve Smlouvě. Příspěvek bude uhrazen Příjemci příspěvku zpravidla
do 6 týdnů od vydání kladného Rozhodnutí o vyplacení Příspěvku.
IV.
Závazky a povinnosti příjemce příspěvku
4.1 Příjemce příspěvku se zavazuje, že:
a) bude dodržovat ustanovení Rozhodnutí, Podmínek, Výzvy a této Smlouvy;
b) zabezpečí, že účel, pro který je Příspěvek podle této Smlouvy poskytnut, bude řádně plněn a zachován po
dobu minimálně 5 let od dokončení realizace Projektu, tzn. že podporované opatření bude po uvedenou
dobu řádně a efektivně užíváno a ze strany Příjemce příspěvku spravováno (tzv. udržitelnost Projektu);
c) realizace opatření je provedena podle LP předložené dokumentace a je tak provedena v předpokládaném
rozsahu a kvalitě, při dosažení požadovaných parametrů;
d) realizace opatření je provedena na nemovitosti ve vlastnictví Příjemce příspěvku, popřípadě na
nemovitostech, jejichž vlastník vyslovil souhlas s realizací Projektu a zajištěním udržitelnosti akce po dobu
5 let od ukončení realizace Projektu;
e) neomezí právo nakládat s nemovitostí, na které proběhla realizace Projektu, a to např. zástavou
(soudcovským či exekutorským zástavním právem), exekucí apod. Zástavy z důvodu hypotečního úvěru či
jiného úvěru poskytnutého na bydlení nepředstavují porušení této podmínky.
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4.2 Příjemce příspěvku je dále povinen:
a) umožnit osobám pověřeným LP provádět věcnou, finanční a účetní kontrolu v průběhu realizace Projektu i
po jejím dokončení, a to v takovém rozsahu (i pokud jde o poskytnutí příslušných dokladů), aby mohly být
objasněny všechny okolnosti, týkající se této Smlouvy;
b) umožnit osobám pověřeným LP provádět fyzickou kontrolu provedení realizace opatření na místě realizace,
včetně kontroly souvisejících dokumentů;
c) bez zbytečného odkladu a před uplynutím smluvního termínu požádat LP o změnu Smlouvy v případě
takových změn skutečností či podmínek předpokládaných ve Smlouvě, které by Příjemci příspěvku
znemožnily dodržet podmínky Smlouvy (splnit jeho povinnosti stanovené touto Smlouvou);
d) informovat LP o všech změnách a dalších okolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění
povinností Příjemce příspěvku podle této Smlouvy či Podmínek;
e) uvádět pouze pravdivé, nezkreslené a úplné informace týkající se skutečností, kterými se tato Smlouva
zabývá. V této souvislosti Příjemce příspěvku prohlašuje, že rovněž veškeré podklady a informace, které LP
poskytl před uzavřením této Smlouvy, byly pravdivé, nezkreslené a úplné. Příjemce příspěvku zároveň bere
na vědomí, že pokud kterékoliv jeho prohlášení nebo tvrzení (popřípadě oboustranné konstatování
vycházející z jím podané informace) uvedené v této Smlouvě není pravdivé, bude považováno za porušení
jeho povinnosti stanovené touto Smlouvou.
V.
Porušení smluvních podmínek a sankce
5.1 Jestliže Příjemce příspěvku nesplní některý ze závazků stanovených touto Smlouvou, či poruší jakékoliv
prohlášení stanovené v této Smlouvě a podmínek Programu, má LP právo na vrácení příspěvku v plné výši.
VI.
Závěrečná ustanovení
6.1 Smluvní strany se zavazují postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů) (dále jen „Nařízení“), jakož i v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
6.2 Pokud dojde ke změně obecně závazných právních předpisů týkajících se vztahů vyplývajících z této Smlouvy,
uzavřou smluvní strany k této Smlouvě dodatek, kterým bude zajištěn její soulad s obecně závaznými předpisy
a Závazných podmínek. V případě neuzavření takového dodatku má LP právo uplatnit postup podle článku V.
6.3 Pro snazší identifikaci budou smluvní strany při veškeré korespondenci (včetně elektronické) týkající se akce,
uvádět vždy číslo této Smlouvy, a to již v označení věci, které se daná korespondence bude týkat.
6.4 Pro účely této Smlouvy se informací (povinností informovat) rozumí podání informace v písemné podobě,
případně e-mailem.
6.5 Tato Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze dohodou obou smluvních stran v písemné formě.
6.6 Jednostranně je možno tuto Smlouvu vypovědět pouze za podmínek stanovených zákonem či touto Smlouvou.
6.7 Vztahy dle této Smlouvy neupravené právními předpisy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zejména jeho části čtvrté.
6.8 LP Příjemce příspěvku upozorňuje a Příjemce příspěvku bere na vědomí, že LP je osobou uvedenou v § 2 odst.
1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Příjemce příspěvku souhlasí se zveřejněním celého textu této
Smlouvy v registru smluv. (V případě, že by smlouvy nebyla uzavírána s FO a v případě, že se bude jednat o
částku převyšující 50.000 Kč)
6.9 Tato Smlouva je vyhotovena a podepsána ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. Každá
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smluvní strana obdrží jeden exemplář.

V ……………………….. dne:

V ……………………………………… dne:

Za LP

Za Příjemce příspěvku:

…………………………………………….

………….……………………………………
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