Dohoda o změně podmínek poskytnuti dotace na základě Smlouvy
Č. 9270320352
(dále jen ,,Dohoda")

Státní fond rozvoje bydlení
IČO: 708 56 788
se sídlem: Vinohradská 1896/46, Vinohrady, 120 00 Praha
zastoupený: jUOr. Ing. Eva Helclová, ředitelka Státního fondu rozvoje bydlení
(dále také jen ,,Fond")
a

Obec Málkov
IČO: 00262013
se sídlem: Zelená č. p. 3, 431 02 Málkov
zastoupený: josef Egermann - starosta obce
(dále také jen ,,příjemce")
(společně dále také jen ,,Smluvní strany")
uzavíraji tuto Dohodu.

0

Fond poskytnul příjemci na základě smlouvy č. 9270320352 ze d ne 04. 02. 2005,
o poskytnutí dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu nájemních bytů v obcích
pro příjmově vymezené osoby dle nařIzenI vlády č. 146/2003 Sb. (dále jen ,,NařjzenÍ vlády"
a
,,Smlouva°') dotaci na výstavbu 5 bytových domů se vznikem
na pozemku p. č. 115/1, obec Málkov, k. ú. Ahníkov (dále jen ,,Dotace").
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nájemnich bytů,

II.
Toto NařIzenI vlády umožňuje na žádost Příjemce v souladu s ČI. || odst. 5 přechodných ustanoveni
nařizeni vlády Č. 78/2016 Sb., změnit podmínky poskytnuti dotace dle § 4 odst. 3 NařÍzenj vlády
a zavázat Příjemce dodržovat podmínky uvedené v § 4 odst. 1 NařIzeni vlády po dobu 30 let od nabyti
právní moci kolaudačnIho rozhodnuti k bytu nebo domu, na jehož výstavbu byla poskytnuta Dotace.
Příjemce požádal dne 30. 08. 2018 o změnu podmínek poskytnutí Dotace ve smyslu § 4 odst. 3
NařÍzeniv|ády a Fond této žádosti vyhověl.

, ,l >,
f

V

l

V souladu s § 4 odst. 3 Nařízení vlády a ČI. || odst. 5 přechodných ustanovení nařIzenI vlády Č. 78/2016
Sb., se tímto Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy tak, že závazné podmínky stanovené v ČI. Ill.
Smlouvy se touto Dohodou měnitak, že od nabyti účinnostitéto Dohody je Příjemce povinen dodržovat
podmínky stanovené v § 4 odst. 1 Nařízeni vlády po dobu 30 let ode dne nabyti právni moci
ko|audačniho rozhodnuti k bytu nebo domu, na jehož výstavbu byla poskytnuta Dotace, tj. do 20. 12.
2035.

lV.

Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom
vyhotoveni.
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,
zajisti uveřejněnitéto Dohody Fond, a to nejpozdějido 15 dni po podpisu této Dohody pos|edniSm|uvnÍ
stranou.
Fond zpracovává osobní údaje fyzických osob zastupujÍcÍch příjemce za účelem a v rozsahu nezbytném
pro uzavřeni této Dohody a za účelem a v rozsahu nezbytném pro plněni úkolů ve veřejném zájmu.
Fond zp"acovává dané osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou pro naplnění stancvených účelů.
Při zpracovávánitěchto osobních údajů postupuje Fond v souladu s Nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osobv souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů (dále jen ,, NařÍzení GDPR"). Rozsah a další podrobnosti ohledně postupu
zpracováni 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 NařIzenI GDPR, které je přílohou této Dohody.
Příloha: Informační memorandum o zpracováni osobních údajů dle článku 13 a 14 NařIzenI GDPR
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jUOr. Ing. Eva Helclová
ředitelka
Státního fondu rozvoje bydlení

O 2 '-10- 2018
jose germann
starosta obce
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