SMLOUVA O ÚČASTI V PROJEKTU „PRAHA 10 BEZ GRAFFITI“

Jméno Příjmení, nar. XX.XX.XXXX
trvale bytem ………………
e-mail: ………………
tel.: ………………..
(fyz. osoba)

Název, IČ: XXXXXXXX
se sídlem …………………
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném …………. soudem v ………., oddíl ….., vložka ……..
zastoupena panem/paní ……………………, (funkce)
kontaktní osoba: Jméno Příjmení, e-mail: ……………….., tel.: …………………
(práv. osoba)
(dále jen „Účastník“)
na straně jedné
a
Městská část Praha 10
Se sídlem : Vršovická 1429/68, Praha 10, PSČ . 101 38
IČ : 00063941
Zastoupená :
K smluvnímu jednání oprávněn : …………..
(dále jen
Dohodli se tímto na následující
smlouvě o účasti v projektu odstraňování graffiti na území městské části Praha 10
(dále jen „Smlouva“)
I.
Úvodní ustanovení
1. Městská část Praha 10 je iniciátorem a garantem projektu „Praha 10 bez graffiti“, jehož cílem je
potlačování vandalismu ve formě poškozování nemovitého majetku na území městské části Praha
10 tzv. graffiti tvorbou (dále jen „Projekt“). Projekt je financován z rozpočtu městské části Praha
10.
2. Do Projektu jsou zahrnuty vybrané objekty ve vlastnictví hlavního města Prahy, jejichž správa je
svěřena Městské části Praha 10, a dále objekty nacházející se na území městské části Praha 10, jež
jsou ve vlastnictví či spoluvlastnictví třetích osob, které se do Projektu přihlásí (dále jen „Objekt“).
3. Objektem se rozumí zejména objekty sloužící k bydlení. Objekty, které neslouží k bydlení, mohou
být do Projektu zařazeny jen se souhlasem městské části Praha 10, a to zejména s ohledem na
jejich význam a umístění.
4. V rámci Projektu se městská část Praha 10 zavazuje po dobu trvání účasti Účastníka v Projektu
zajišťovat na vlastní náklady prostřednictvím odborné firmy průběžné odstraňování graffiti

z Objektů zařazených do Projektu. Odstraněním graffiti se rozumí základní odborný postup
spočívající v omytí poškozené části fasády Objektu horkou tlakovou vodou s chemikáliemi, nátěru
poškozené části Objektu fasádní barvou a případné aplikaci antigraffiti nátěru na poškozenou část
Objektu.
5. Do Projektu se může přihlásit jakýkoliv vlastník či většinový spoluvlastník Objektu, který uzavře
tuto smlouvu a splní podmínky Projektu (dále jen „Podmínky Projektu“), jež jsou nedílnou
součástí této Přihlášky a tvoří přílohu č. 1 této Přihlášky.
6. V rámci Projektu si městská část Praha 10 vyhrazuje právo cíleně oslovovat vlastníky Objektů
v některých lokalitách městské části Praha 10, a to s přihlédnutím k poloze a významu Objektů
(např. Objekty nacházející se na frekventovaných ulicích).
7. Městská část si dále vyhrazuje právo neprovádět v rámci Projektu odstraňování graffiti na
Objektech zařazených do Projektu v případě, že technický stav Objektů odstranění graffiti
neumožňuje nebo pokud by odstraněním graffiti hrozilo poškození Objektu. Ze stejného důvodu je
oprávněna odmítnout odstranění graffiti na Objektu i odborná firma realizující Projekt. Městská část
je dále oprávněna neodstranit grafiti i z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu m.č.
Praha 10 nebo i bez uvedení důvodu.
8. V případě, že se technický stav Objektu zlepší natolik, že bude možné graffiti odstranit, je Účastník
povinen tuto skutečnost oznámit městské části Praha 10/odborné firmě realizující Projekt. Odborná
firma realizující Projekt následně graffiti na předmětném Objektu odstraní.
II.
Prohlášení Účastníka
1. Výběr odborné firmy, která bude Projekt realizovat, je plně v kompetenci městské části Praha 10,
s čímž Účastník tímto vyslovuje souhlas.
2. Účastník tímto dále uděluje městské části Praha 10 souhlas k zastupování Účastníka v rámci
Projektu při jednání s vybranou odbornou firmou realizující Projekt. Plná moc k zastupování
Účastníka městskou částí Praha 10 je nedílnou součástí této Přihlášky a tvoří přílohu č. 2 této
Smlouvy.
3. Účastník bere na vědomí, že na zařazení do Projektu nemá Účastník právní nárok.
4. Účastník dále bere na vědomí, že městská část Praha 10 je oprávněna Projekt kdykoliv a na
jakoukoliv dobu ze závažných důvodů pozastavit. Závažnými důvody se rozumí zejména vyčerpání
finančních prostředků určených k financování Projektu.
5. Účastník prohlašuje, že je výlučným vlastníkem následující nemovité věci/výlučným vlastníkem
podílu o velikosti …. na následující nemovité věci:
-

pozemek parc. č. XXX, (druh pozemku), jehož součástí je stavba č.p. XX, (způsob využití),

to vše zapsané u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, obec
Praha, katastrální území …………….., na LV č. XXX (dále jen „Nemovitost“). Kopie listu vlastnictví,
na němž je Nemovitost zapsaná, je nedílnou součástí této Smlouvy a tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.
Účastník prohlašuje, že je oprávněn jednat za vlastníky nemovitosti pozemek parc. č. XXX, (druh
pozemku), jehož součástí je stavba č.p. XX, (způsob využití) (ustanovení pro SVJ).

6. Účastník závazně prohlašuje, že Nemovitost je pojištěná.
7. Účastník dále závazně prohlašuje, že Nemovitost je/není kryta pro případ poškození Nemovitosti
vandalismem nebo jiným obdobným způsobem pro případ poškození graffiti či jiného obdobného
způsobu poškození (vše dále jen „graffiti“).
8. Účastník souhlasí s tím, že určené části Nemovitosti, tj. části viditelné a přístupné z veřejných
komunikací či jiných veřejně přístupných míst do výšky maximálně 2,5 m, jsou zařazeny do
Projektu, a to za podmínek stanovených touto Smlouvou a Podmínkami Projektu. Uzavřením
Smlouvy Účastník uděluje souhlas se zásahy na Nemovitosti prováděnými za účelem odstranění
graffiti po celou dobu trvání účasti Účastníka v Projektu.
9. Účastník bere na vědomí, že při procesu odstraňování graffiti z Nemovitosti nemusí dojít k úplnému
odstranění graffiti z fasády Nemovitosti a že odstraněním graffiti může dojít ke změnám na
Nemovitosti (zejména změna barvy fasády Nemovitosti či změna povrchu fasády Nemovitosti).
V uvedených případech nemá Účastník nárok na náhradu škody vůči městské části Praha 10 ani
vůči odborné firmě realizující Projekt, s čímž Účastník souhlasí.
10. Účastník bere na vědomí, že odstraňování graffiti v rámci Projektu je možné provádět pouze za
příznivých klimatických podmínek. S ohledem na tuto skutečnost je odstraňování graffiti v rozmezí
měsíců říjen až duben prováděno pouze v omezeném rozsahu v závislosti na klimatických
podmínkách.
11. V případě, že některé prohlášení Účastníka uvedené v tomto článku se ukáže jako nepravdivé, je
Účastník povinen zaplatit městské části Praha 10 smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Toto ustanovení
nevylučuje nárok městské části Praha 10 na náhradu škody způsobené nepravdivými prohlášeními
Účastníka.
12. Sjednáním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Městské části Praha 10 na náhradu
újmy včetně nemajetkové újmy v plné výši samostatně vedle nároku na smluvní pokutu, a to i nad
rámec sjednané smluvní pokuty. Účastník prohlašuje, že okolnosti a výši dobrovolně ujednané
smluvní pokuty s ohledem na povahu smluvního vztahu založeného touto Smlouvou považuje za
přiměřené.
III.
Práva a povinnosti Účastníka
1. Účastník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit poškození Objektu graffiti tvorbou na emailové adrese: ……………………, případně na tel. čísle: …………………..
2. Účastník se zavazuje vynakládat přiměřené úsilí k ochraně Nemovitosti před jejím poškozením
graffiti.
3. Účastník je povinen v případě poškození Nemovitosti graffiti neprodleně učinit všechny právní kroky
směřující k uplatnění nároku na náhradu škody vůči osobě, která Nemovitost poškodila. Účastník
je zároveň povinen poškození Nemovitosti graffiti oznámit Policii ČR. V případě, že Účastník obdrží
náhradu škody, je povinen tuto náhradu škody až do výše nákladů na odstranění graffiti uhrazených
ze strany městské části Praha 10 převést na účet městské části Praha 10 č. …………………….. pod

variabilním symbolem …………………… Takto získaná náhrada škody je v plné výši příjmem rozpočtu
městské části Praha 10.
4. Je-li Nemovitost pojištěna i pro případ poškození Nemovitosti graffiti, je Účastník povinen bez
zbytečného odkladu učinit všechny kroky směřující k uplatnění pojistného plnění. V případě, že
Účastník obdrží pojistné plnění, je povinen toto pojistné plnění až do výše nákladů na odstranění
graffiti uhrazených ze strany městské části Praha 10 převést na účet městské části Praha 10 č.
…………………….. pod variabilním symbolem …………………… Takto získané pojistné plnění je v plné
výši příjmem rozpočtu městské části Praha 10.
5. V případě porušení povinností Účastníka specifikovaných v odst. 3 a odst. 4 tohoto článku, je
Účastník povinen zaplatit městské části Praha 10 smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé
jednotlivé porušení povinnosti. Toto ustanovení nevylučuje nárok městské části Praha 10 na
náhradu škody způsobené porušením povinností Účastníka specifikovaných v odst. 3 a odst. 4
tohoto článku.
6. Tato Smlouva zakládá účast Účastníka v Projektu na dobu trvání Projektu. Účastník je oprávněn
ukončit smlouvu výpovědí bez výpovědní doby, a to i bez uvedení důvodu. Ukončením smlouvy
účast Účastníka v Projektu zaniká.
IV.
Závěrečná ustanovení
1. Městská část Praha 10 prohlašuje, že odstraňování graffiti v rámci Projektu je Účastníkovi
poskytováno formou věcného daru podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Právní vztahy Účastníka a městské části Praha 10 neupravené touto Přihláškou se řídí příslušnými
právními předpisy České republiky.
3. Účastník souhlasí s tím, že údaje obsažené v této Smlouvě budou zařazeny do seznamu účastníků
Projektu vedeného městskou částí Praha 10.
4. Tato Smlouva bude zařazena do centrální evidence smluv vedené městskou částí Praha 10, s čímž
Účastník tímto vyslovuje souhlas.
5. Městská část Praha 10 si vyhrazuje právo ukončit smlouvu bez výpovědní doby, a to v případě, že
Účastník nesplní podmínky Projektu, v případě ukončení programu, případně i bez uvedení důvodu.
Ukončením Smlouvy účast Účastníka v Projektu zaniká.
6. Pro závazky realizované za platnosti této smlouvy do jejího ukončení se zavazují řídit se
ustanoveními této smlouvy i po jejím ukončení.
7. Městská část Praha 10 si dále vyhrazuje právo bez udání důvodu odmítnout realizaci Projektu na
Nemovitosti.
8. Informace pro subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů v souladu s čl. 13 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR) je nedílnou součástí
této Smlouvy a tvoří její přílohu č. 4.
Přílohy:
-

Příloha č. 1 – Podmínky Projektu

-

Příloha č. 2 - Plná moc k zastupování Účastníka

-

Příloha č. 3 - Kopie listu vlastnictví

-

Příloha č. 4 – Informace pro subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů (čl. 13 GDPR)

V Praze dne ……………………

…………………………………………

……………………………………..

Městská část Praha 10

(jméno/ název Účastníka)

