
Veřejnoprávní smlouva O poskytnutí dotace 

kterou ve smyslu ustanovení § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon“), uzavřeli: 

Poskytovatel dotace: město Pacov 
se sídlem náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, 
ıčz 00248789 

č. účtu: 
zastoupené lng. Lukášem Vlčkem, starostou 
(dále jen „poskytovate/“)

a 

Příjemce dotace: Římskokatolická farnost Pacov, IČ: 60860944 
bytem/se sídlem: Náměst 395 01 Pacov 
bankovnís 
č. účtu. 
Zastoupenyla p. Jaromírem 
(dále jen ,,příjemce“) 

takto: 
I. 

Poskytnutí dotace 

1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci v částce: 
30.177,- Kč (Slovy třicettisícjednostosedmdesátsedm korun českých) - podíl města Pacov a 
150.000,- Kč (slovy jednostopadesáttisíc korun českých) - podíl Z Programu regenerace 
MPR a MPZ Ministerstva kultury 
tj. celkem 180.177,- Kč (slovy jednostoosmdesáttisícjednostosedmdesátsedm korun 
českých) 

Tyto peněžní prostředky (dále též ,,dotace") budou poskytovatelem příjemci zaslány 
bankovním převodem na výše uvedený účet příjemce, a to takto: 

termín poskytnutí nejpozději do: 31. 12. 2019. 

Účel, na který jsou poskytnuté peněžní prostředky určeny: kostel sv. Michaela., pozemek 
st. 1, k.ú. Pacov, kterýje nemovitou kulturní památkou, rejstř. č. ÚSKP 3671013-3208. 
Práce v rozsahu: Obnova vnějších omítek severní stěny kostela 
(dále též „akce“ nebo ,,projekt“). 

Doba, v níž má být nejpozději stanoveného účelu dosaženo: 31. 12. 2019. 
Závazné finanční podíly na nákladech vynaložených s obnovou kulturní památky v Období 
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019jsou (celkem včetně DPH): 

- náklady celkem 301.763,- Kč 
Z toho: 
- příspěvek Z Programu 150.000,- Kč 
- podíl obce, města 30.177,- Kč 
- podíl příjemce (vlastníka) 121.586,- Kč 

Finanční prostředky (30.177,- + 150.000|- Kči budou ioskytnuty bezhotovostnim převodem Z účtu poskytovatele čísl vedeného u -na účet příjemce (vlastníka kulturní památky) čísl 
2. Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a zavazuje se ji využít k účelu a za podmínek touto 

smlouvou stanovených.
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II. 

Podmínky pro příjemce stanovené dle § 10a odst. 5 pism. h) Zákona 

Příjemce je povinen použít dotaci výhradně na stanovený účel, kterého je povinen 
dosáhnout ve stanovené době, a v souladu S touto smlouvou. 

Příjemce není oprávněn čerpat peněžní prostředky získané na základě této smlouvy 
na výdaje hrazené Z jiných veřejných prostředků. 

Příjemce je povinen předložit poskytovateli finanční vypořádání dotace vtermínu 
a za podmínek Zakotvených v článku V. této smlouvy. 

Příjemce je povinen kdykoli a ve stanoveném termínu a pokud termín stanoven nebude, 
potom bez odkladu, umožnit poskytovateli a dalším oprávněným osobám kontrolu použití 
dotace v průběhu realizace projektu í po skončení projektu (po dobu uvedenou 
v odst. 6 tohoto článku), včetně předložení všech požadovaných listin a dokladů, vážicich 
se k dotaci a k realizaci projektu. Příjemce je povinen oprávněným osobám umožnit vstup 
do objektu a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací. 

Příjemce je povinen splnit informační povinnost Zakotvenou včlánku IV. této smlouvy 
a pokud k tomu bude povinen, ve stanoveném terminu dotaci vrátit. 

Příjemce je povinen řádně uchovávat originál této smlouvy včetně jejich případných 
dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a další dokumenty související 
srealizací projektu. Pokud je příjemce povinen vést účetnictví, uchovává doklady 
způsobem uvedeným vpříslušných zákonech O účetnictví a archivnictví. Pokud 
je příjemcem osoba, která není povinna vést účetnictví, uchovává doklady minimálně 
po dobu 5 let od ukončení projektu. 

lll. 

Podmínky pro příjemce stanovené dle § 10a odst. 5 pism. í) Zákona a vymezení 
podmínek dle § 10a odst. 6 Zákona 

Příjemce je povinen ihned písemně oznámit poskytovateli všechny nečekané skutečnosti, 
které vzniknou při realizaci projektu ke stanovenému účelu a mohly by mít vliv na rozpočet 
projektu nebo na samotnou realizaci projektu a společně S ním řešit vzniklou situaci, a to 
pokud se nejedná O situaci řešenou dále v článku IV. této smlouvy. (tato věta je obsažena 
ve slovním spojení ,,všechny nečekané skutečnosti“). 

Pokud se obnova kulturní památky podle této smlouvy uskuteční pouze částečně, má se Za 
to, že úspora vznikla přednostně Z dotace poskytnuté ze státní finanční podpory a následně 
Z dotace poskytnuté městem Pacov na základě této smlouvy. 

Příjemce je povinen během obnovy kulturní památky postup a Způsob prací průběžně 
konzultovat S pověřeným odborným pracovníkem NPÚ, územního odborného pracoviště, 
který zabezpečuje odborný dohled nad prováděním komplexní péče O kulturní památky 
podle Zákona č. 20/1987 Sb. a Zároveň zajišťuje odborný dohled nad prováděním obnovy 
kulturní památky. Národní památkový ústav je oprávněn při realizaci akce obnovy provádět 
kontrolu za účelem účinného posouzení, zda práce na obnově nemovité kulturní památky 
byly provedeny v souladu S podmínkami pro užití a čerpání finančního příspěvku. 

Bude dodržen postup obnovy kulturní památky podle závazného stanoviska odboru 
životního prostředí a památkové péče Městského úřadu Pacov Spisová Značka. 
MP/03730/2011 Ze dne 15. 4. 2011 vydané k obnově výše uvedené kulturní památky podle 
§ 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkově péči, ve Znění pozdějších předpisů, O 
čemž bude sepsán protokol pověřeným pracovníkem orgánu památkové péče.
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5. Dle § 10a Odst. 6 Zákona se vymezuje, že porušení všech podmínek stanovených 
výše v tomto článku bude považováno za méně závažné. Za jejich porušení se dle 
citovaného ustanovení Zákona uloží odvod za porušení rozpočtové kázně nižší, než 
odpovídá výši neoprávněné použitých nebo zadržených peněžních prostředků. 
Vtakověm případě uloží poskytovatel odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 10 % 
Z částky poskytnutých peněžních prostředků, v souvislosti sjejichž použitím došlo 
k porušení rozpočtové kázně. 

IV 
Další závazky příjemce 

1. Přeměna a zrušení příjemce bez likvidace 
Pokud dojde v průběhu realizace projektu ke zrušení nebo přeměně příjemce bez 
likvidace, přecházejí práva a povinnosti Z této smlouvy na právního nástupce příjemce. 
Příjemce je povinen písemně oznámit skutečnosti uvedené v tomto odstavci 
bez zbytečného odkladu poskytovateli a zajistit, aby projekt přeměny obsahoval označení 
právního nástupce, na kterého přecházejí povinnosti a práva plynoucí Z této smlouvy. 

2. Zrušení příjemce s likvidací 
Pokud dojde v průběhu realizace projektu ke zrušení příjemce S likvidací, je povinností 
příjemce písemně oznámit zrušení a vstup do likvidace bez zbytečného odkladu 
poskytovateli. Tuto povinnost plní jménem příjemce povolaný likvidátor. Likvidátor je 
povınen: 
I Předložit poskytovateli nejpozději do 30 dnů od vstupu do likvidace finanční 

vypořádání dotace ke dni vstupu příjemce do likvidace 
- Vrátit nevyčerpanou část dotace poskytovateli na bankovní účet nejpozději do 30 dnů 

od vstupu do likvidace. Peněžní prostředky se považuji za vrácené dnem připsání 
na bankovní účet poskytovatele. 

Poskytovatel má právo požadovat nad rámec nespotřebovaných peněžních prostředků i další 
část dotace, pokud nebudou dodrženy všechny podmínky této smlouvy. Poskytovatel bude 
v tomto případě postupovat podle Zákona (viz č|.V||.) 

3. Vpřípadé vstupu příjemce do insolvence, je příjemce povinen ihned (tj. nejpozději 
následující den po dni, kdy tato skutečnost nastane) písemně informovat o této 
skutečnosti poskytovatele a současně vtomto sdělení informovat poskytovatele O stavu 
projektu a stavu čerpání dotace a společně S ním řešit vzniklou situaci, a to i v dodatku 
této smlouvy- pokud by jej poskytovatel navrhl uzavřít. Poskytovatel je za této situace 
oprávněn i rozhodnout O vrácení dotace (dle vlastního uvážení na základě vyhodnocení 
situace) a stanovit příjemci lhůtu k vrácení dotace, což je příjemce povinen respektovat a 
je povinen dotaci vrátit poskytovateli v termínu poskytovatelem stanoveném. Pokud 
poskytovatel vyhodnotí nastalou situaci jako porušení rozpočtové kázně příjemcem, nařídí 
příjemci odvod dotace dle Zákona.

V 
Finanční vypořádání dotace 

1. Příjemce je povinen předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace 
neprodleně po ukončení realizace projektu (čl. I. Odst. 1. této smlouvy) do 15. 1. 2020, 
nejpozději však vždy do 1. 3. 2020. Příjemce je povinen výše uvedené vypořádání dotace 
poskytovateli předložit včetně kopií faktur (odsouhlasených příjemcem), vystavených 
Zhotovitelem díla, včetně rozpisu fakturovaných prací. Fakturované práce musí odpovídat 
účelu dotace. Faktury musí být vystaveny na příjemce dotace. Samostatně budou 
označeny doklady o úhradě závazných finančních podílů (výpisy Zbankovního účtu). 
Všechny předkládané faktury - daňové doklady musí splňovat předepsané náležitosti 
v souladu S platnými předpisy, jinak nebudou akceptovány. Zároveň bude doložena 
fotodokumentace vypovídající O průběhu a výsledcích obnovy kulturní památky.
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vv Penezní prostředky nepoužité na projekt nesmí příjemce využít kjinému účelu 
a je povinen vrátit je poskytovateli na jeho výše uvedený účet neprodleně po ukončení 
projektu, nejpozději do 1. 3. 2020. Pokud příjemce použil na realizaci projektu/účelu (viz čl. 
I. této smlouvy) pouze část dotace, má možnost tyto finanční prostředky poskytovateli vrátit 
ipřed finančním vypořádáním dotace. Peněžní prostředky se považuji za vrácené dnem 
připsání na bankovní účet poskytovatele. 

Pokud příjemce oznámí poskytovateli skutečnosti dle čl. lll. odst. 2. této smlouvy, 
je povinen bez odkladu společně s nim řešit vzniklou situací. Smluvní strany se vtomto 
případě mohou í písemně dohodnout (dodatkem této smlouvy), že projekt nebude 
realizován a dotace bude příjemcem poskytovateli vrácena v termínu, který bude v dohodě 
stanoven. 

Pokud dojde ksituaci, že příjemce nebude projekt realizovat a ani jej nezahájí 
a poskytovateli tuto skutečnost písemně oznámí a současně vrátí již poskytnutou 
dotací na výše uvedený účet poskytovatele, tato smlouva zaniká (pokud bude splněna 
i podmínka uvedená v následující větě) ke dní, kdy poskytovatel obdrží tyto finanční 
prostředky na bankovní účet, nejpozději do 31. 12. 2019 (rozvazovací podmínka 
sjednaná smluvními stranami v souvislosti s trváním tohoto smluvního vztahu). Aby byla 
tato rozvazovací podmínka naplněna, musí ke všem těmto právním jednáním dojít před 
uplynutím doby v níž má být stanoveného účelu dosaženo (víz čl.l. odst.1. této smlouvy). 
Obdobná situace nastane, pokud tuto skutečnost příjemce poskytovateli písemně oznámí 
ještě před obdržením dotace (tj. před odesláním poskytnuté finanční částky na účet 
příjemce) - tato smlouva vtomto případě skončí ke dni doručení tohoto oznámení 
poskytovateli (rozvazovací podmínka sjednaná smluvními stranami v souvislostí S trváním 
tohoto smluvního vztahu). 

VI. 
Kontrola plnění této smlouvy 

Poskytovatel je oprávněn kdykoli Zkontrolovat plnění podmínek této smlouvy ze strany 
příjemce a použítí dotace, což je příjemce kdykoli povinen bez odkladu, vterminu 
stanoveném poskytovatelem a pokud termín stanoven nebude, potom bez odkladu, 
umožnit, včetně předložení veškeré účetní a další dokumentace, dokládající plnění 
závazků příjemce dle této smlouvy. Příjemce je povinen osobám uvedeným 
v odst. 2 tohoto článku, umožnit vstup do objektu a na pozemky dotčené projektem a jeho 
realizací. 

Kontrolu plnění podmínek této Smlouvy ze strany příjemce a použití dotace mohou 
za poskytovatele provádět oprávnění pracovníci MěU Pacov. 

VII. 
Porušení této smlouvy příjemcem 

Každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako 
dotace je porušením rozpočtové kázně dle Zákona (především viz § 22) a poskytovatel 
bude vůči příjemci postupovat dle Zákona. 
Neoprávněným použitím peněžních prostředků je dle Zákona jejich použití, kterým byla 
porušena povinnost stanovená právním předpisem, přímo použitelným předpisem EU 
nebo veřejnoprávní smlouvou. 
Zadržením peněžních prostředků je dle Zákona porušení povinnosti vrácení 
poskytnutých prostředků ve stanoveném termínu - dnem porušení rozpočtové kázně 
je den následující po dní, vněmž marně uplynul termín stanovený pro vrácení 
poskytnutých prostředků.

4



Příjemce, pokud poruší rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení 
rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele (viz Zákon). 
Vsouladu se Zákonem nařídí vtakovém případě poskytovatel odvod za porušení 
rozpočtové kázně a příslušné penále. 

Vpřípadě méně závažného porušení podmínek (viz čl.lll odSt.3 této smlouvy) uloží 
poskytovatel příjemci odvod ve výši 10 % Z částky poskytnutých peněžních prostředků, 
v souvislosti S jejichž použitím došlo k porušení rozpočtové kázně. 

Vlll. 
Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, Z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
jedno vyhotovení. 

Pokud není konkrétní věc vtéto smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit platnou 
právní úpravou, především příslušnými ustanoveními Zákona. 

Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze 
písemně, po dohodě smluvních stran, formou písemného dodatku ke smlouvě, který musí 
být vyhotoven na jedné listině, takto výslovně označen, pořadové číslován 
a podepsán oběma smluvními stranami. Jiný způsob Změny této smlouvy není možný. 

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými Zástupci 
obou smluvních stran, tj. dnem jejího uzavření. 

Osoba podepisující tuto smlouvu na straně příjemce prohlašuje, že je oprávněna tuto 
smlouvu podepsat a uzavřít, a že na straně příjemce byly splněny všechny předpoklady 
a podmínky k platnému uzavření tohoto smluvního vztahu. 

Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu této Smlouvy v návaznosti na změnu právní 
úpravy - bude provedeno formou dodatku smlouvy. 

Příjemce prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními této smlouvy (včetně její 
přílohy) a všechna tato ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před uzavřením 
smlouvy využil možnosti dodatečného vysvětlení ustanovení návrhu smlouvy ze strany 
poskytovatele. Příjemce neshledal, že by některé ustanovení bylo pro příjemce zvláště 
nevýhodné. 

Smluvní Strany souhlasí S tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, 
vedené městem Pacov, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu 
smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně 
souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely 
vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti, uvedené ve výše uvedené 
Smlouvě, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského Zákoníku, v platném Znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

Poskytovatel postupuje při poskytování dotace podle Zásad Ministerstva kultury pro užití 
a alokaci státní finanční podpory vProgramu regenerace městských památkových 
rezen/ací a městských památkových zón a Programu regenerace městských 
památkových rezen/ací a městských památkových zón schváleného usnesením vlády 
české republiky č. 209/1992 ze dne 25. 3. 1992.

5



Dle § 41 Zák. Č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném Zněnı se uvadı nasledujıcı doložka, 
která potvrzuje, že pro platnost této Smlouvy jsou Ze strany poskytovatele splneny 
Zákonem stanovené podmínky: 
O poskytnutí dotace rozhodlo/a za poskytovatele Zastupıtelstvo mesta svym usnesenım 
Č. 2019/O3/06 dne 18. 9. 2019 
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