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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU

Smluvní strany

Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
Zastoupené: Ing. Vítem Zemanem, náměstkem primátorky
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka jihlava
číslo účtu:
(dále jen Město)

a

Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 00 Praha
IČO: 00001350, DIČ : CZ 00001350
Zastoupena: Miroslavem Husaříkem, výkonný manažer Nákup majetku a služeb

Josefem Zelenkou, manažer FAM - Jihozápad ČR
Bankovní spojení: čsob, a.s.
číslo účtu:
(dále jen Příjemce)

uzavÍrajÍ tuto smlouvu:

0

Předmět a účel smlouvy

1. Město se zavazuje v souladu s usnesením Zastupitelstva města Jihlavy č. 97/19-ZM
ze dne 16. 4. 2019 poskytnout Příjemci finanční příspěvek z rozpočtu statutárního města
Jihlavy ve výši 173.000,- KČ (slovy: sto sedmdesát tři tisíc korun českých), a dále
v souladu s rozhodnutím Ministerstva kultury o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu
MK 49205 /2019 OOP ze dne 8. 7. 2019 Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón na rok 2019, poskytnout Příjemci finanční
příspěvek ve výši 400.000,- KČ (slovy: čtyři sta tisíc korun českých) na úhradu nákladů
spojených s výměnou oken a obnovu kamenných a kovových prvků na objektu
Masarykovo náměstí 14, Cp. 68 v Jihlavě, nacházejÍcÍ se na pozemku parc. č. 104,
k.ú. jihlava, který je ve výlučném vlastnictví Příjemce a je kulturní památkou zapsanou v
Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstř. č. 16129/7-4877 a nachází se na
území Městské památkové rezervace Jihlava, dále jen ,,budova".

Ill.
Platební, finanční a technické podmínky
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1. Příspěvek bude poskytnut formou bezhotovostního převodu na účet Příjemce, po podpisu
smlouvy oběma smluvními stranami v plné výši 573.000,- KČ, a to v terminu do 30ti
kalendářních dnů po předložení všech faktur za provedené práce na obnově budovy
včetně dokladu o jejich zaplaceni ve výši celkových nákladů. Poskytnuté finanční
prostředky nelze použít na proplácení zálohových faktur na dosud neprovedené práce.

2. Příspěvek může být poskytnut pouze na úhradu prací na budově prováděných v období
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

3. Celkové náklady v roce 2019 spojené s obnovou uvedenou v č. íl odst. 1. této smlouvy
jsou stanoveny celkovou částkou ve výši 1 553 700,- Kč. Vlastní podíl příjemce je ve výši
980 700,- Kč a bude tvořit minimálně 63% z celkových nákladů. Příspěvek Města z
celkových nákladů akce obnovy tvoří právě podíl 10% z celkové částky, příspěvek
z Ministerstva kultury ČR tvoří maximálně podíl 50% z celkové částky.

4. ProplácenI finančních prostředků zhotoviteli díla bude prováděno výhradně
prostřednictvím peněžního ústavu (bezhotovostně). Faktury, jejichž předmětem jsou výše
uvedené práce na budově, budou vystaveny a jejich platby poukázány v roce 2019.

5. Vyúčtování příspěvku musí být doručeno na adresu Magistrát města jihlavy, úřad
územního plánováni, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava prostřednictvím podatelny
Magistrátu města Jihlavy nebo poštou nejpozději do 20. 11. 2019. K vyúčtování příspěvku
předloží Příjemce kopie faktur, vystavených zhotovitelem díla, včetně soupisů
provedených prací a kopii výpisů z účtu (nepřikládat příkazy úhradě) k jednotlivým
fakturám, dále barevnou fotodokumentaci vypovÍdajíci o průběhu a výsledku obnovy
budovy.

lV.
Základni povinnosti příjemce

Příjemce se zavazuje:

1. přijmout a využit příspěvek bez zbytečného odkladu v souladu s účelem, na které byly
finanční prostředky použity. Povinností je používat příspěvek hospodárně, účelně,
efektivně a v souladu s právními předpisy, výlučně na úhradu nákladů spojených
s pracemi při obnově nemovité kulturní památky, uvedenými v č. Il odst. 1. této smlouvy, a
nebude užit na jiný účel.

2. Nepřenést realizaci projektu ani dotaci na jiný právní subjekt.

3. Zpracovat a doručit vyúčtování akce obnovy budovy v termínu dle ČI. Ill. této smlouvy.
Uplatňované náklady musí souhlasit se smlouvou o dílo, uzavřenou mezí Příjemcem
a dodavatelem prací, a položkovým rozpočtem prací, který je nedílnou součástí smlouvy
o dílo.

4. Příspěvek lze poskytnout pouze příjemci, který nemá vůči Městu finanční závazky po
lhůtě splatnosti. Město je oprávněno pozastavit čerpáni dotace do doby vyrovnání těchto
závazků.

5. Bude dodržen postup obnovy nemovité kulturní památky podle rozhodnuti Magistrátu
města Jihlavy čj. MMJ/ÚÚP/30731/2018-7 ze dne 5. 11. 2018 a MMJ/ÚÚP/24973/2017-6
ze dne 7. 2. 2018, podle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů.
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6. V průběhu obnovy je vlastník kulturní památky povinen upozornit (viditelně z veřejně
přístupného místa např. umktěním informační tabulky, transparentem atp.) na skutečnost,
že akce obnovy je prováděna s využitím finančního příspěvku poskytnutého Ministerstvem
kultury, což bude doloženo fotodokumentací při vyúčtováni (povinnost podle § 14 odst. 4
písm. k) rozpočtových pravidel).

7. Příjemce je povinen v případě:
a) jakékoliv změny díla neprodleně informovat Město písemným oznámením s uvedením

důvodu bez zbytečného prodlení,

b) změny identifikačních údajů příjemce, k níž došlo v období od podání žádosti až do
skončení období, na které byl příspěvek poskytnut, ohlásit Městu ve lhůtě do 14ti dnů
od této změny.

V.
Ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou stran, výpovědi nebo
odstoupením ze strany Příjemce z důvodu nerealizování prací.

2. výpovědní doba činí 30 kalendářních dnů a začíná běžet prvním dnem následujíckn po
dni prokazatelného doručení písemné výpovědi druhé straně.

VI.
Důsledky porušení závazků příjemce dotace

1. V případě, že Příjemce poruší závazky vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy a nesjedná nápravu, je
Město oprávněno vypovědět tuto smlouvu dle ČI. V. odst. 1. této smlouvy.

2. Příspěvek, který příjemce použije v rozporu s touto smlouvou, vráti Příjemce v rámci
vyúčtování, nejdéle však do 10. 1. 2020 na bankovní účet Města.

VII.
Závěrečná ustanovení

1. Poskytnutí finančních prostředků dle této smlouvy je předmětem finanční kontroly
dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v plném rozsahu včetně veškerých
osobních údajů, které jsou v ní obsaženy. Město zajistí uveřejnění této smlouvy v registru
smluv v souladu s právními předpisy. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejněni
v registru smluv.

3. Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu.
Město i Příjemce obdrží dvě vyhotoveni.
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4. Tato smlouva nabývá platnosti a dnem podpisu obou smluvních stran.

V d,, IS". <P. Lo 1 q V Jihlavě dne 2% A .6\'\

Za Československou obchodní banku, a.s.:

Miroslav Husařík josef Zelenka

Za Statutární město jihlava:

Vít Zeman


