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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

z rozpočtu města Nový Jičín 
 

č. V2019-598/ÚPSŘ 

 
 
V souladu s podmínkami směrnice města Nový Jičín č. 11/2019 Poskytování dotací a 
návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín (dále jen směrnice) schválené 
usnesením Zastupitelstva města Nový Jičín č. 83/Z4/2019 ze dne 03.06.2019 a Programu 
města Nový Jičín na podporu estetizace objektů pro rok 2019 – dotace ex post (dále jen 
program) schváleného usnesením Zastupitelstva města Nový Jičín č. 84/Z4/2019 ze dne 
03.06.2019 a vyhlášeného dne 30.6.2019 
 

rozhodlo 
 

Zastupitelstvo města Nový Jičín na svém zasedání konaném dne 12.12.2019, usnesením č. 
158/Z8/2019 v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění, o poskytnutí dotace a schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí dotace uvedené 
v příloze programu.  
 
 
 
 

I. 
Smluvní strany 

 
 

Město Nový Jičín  
zastoupené starostou XXX. Stanislavem Kopeckým  
se sídlem Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín  
IČO: 00 29 82 12  
bankovní spojení: XXX  
číslo účtu: XXX  
(dále jen „poskytovatel“)  
 
a  
 
René Blažek, nar. XXX, bytem XXX, 742 57  Libhošť, 
Eva Blažková, nar. XXX, bytem XXX, 742 57  Libhošť, 
Erik Blažek, nar. XXX, bytem XXX, 742 57  Libhošť a 
Veronika Blažková, nar. XXX, bytem XXX, 742 57  Libhošť 

bankovní spojení: XXX 
číslo účtu: XXX 
(všichni společně, dále jen „příjemce“)  
 
 
 
uzavřely ve smyslu přijatých rozhodnutí níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 
§ 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, smlouvu o poskytnutí 
účelové dotace z rozpočtu města Nový Jičín v tomto znění: 
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II.  
Základní ustanovení 

 
1. Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění (dále jen zákon č. 
250/2000 Sb.).  

2. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, (dále jen zákon 
o finanční kontrole), veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto 
zákona.  

3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako 
ustanovení této smlouvy právně závazná ustanovení obsažená ve směrnici a vyhlášeném 
programu.  

 
 
 

III. 
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci účelově určenou 

dotaci a závazek příjemce tuto dotaci přijmout za podmínek stanovených touto smlouvou, 
směrnicí a programem.  

2. Dotace z Programu města Nový Jičín na estetizaci objektů pro rok 2019 – dotace ex post je 
koncipována jako dotace fyzické osobě, která je vlastníkem objektu se zanedbaným 
vzhledem v Městské památkové rezervaci Nový Jičín (dále jen MPR) a jejím ochranném 
pásmu, ve zvlášť odůvodněných případech i mimo MPR a její ochranné pásmo. 
Podporovány jsou rekonstrukce, opravy a úpravy, které zvýšily estetickou hodnotu objektů.  

3. Dotace se poskytuje na základě podané žádosti o dotaci a po prokázání splnění podmínek 
programu.  

 

 
 

IV. 
Výše dotace, účelové určení dotace 

 
1. Poskytovatel podle této smlouvy poskytne příjemci dotaci ve výši 140.500 Kč (slovy: 

jednostočtyřicettisícpětset korun českých) účelově určenou na zrealizovaný projekt - 
rekonstrukci a opravu bytového domu (dále jen projekt).  

2. Zrealizovaný projekt spočívající v opravě a zateplení fasády, výměně oken a balkonových 
dveří, zhotovení a montáže krovů, izolatérských, pokrývačských a klempířských pracích 
na bytovém domě č.p. 893, ul. Jiráskova 69, k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, byl ukončen 
v září 2019. 

3. Dotace je určena na refundaci části uznatelných výdajů vynaložených příjemcem 
na realizaci projektu specifikovaného v odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy.  

4. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci ve výši podle odst. 1 tohoto článku 
smlouvy bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu příjemce číslo XXX, 
vedeného u XXX do 20 dnů po účinnosti této smlouvy. 
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V. 
Povinnosti příjemce 

 
1. Dotace se poskytuje příjemci dále za podmínek stanovených v odst. 2 tohoto článku 

smlouvy a příjemce se zavazuje podmínky uvedené níže a z nich vyplývající povinnosti 
dodržovat.  

2. Příjemce se zavazuje:  

a) po dobu 10 let od účinnosti této smlouvy umožnit poskytovateli v souladu s právními 
předpisy následnou kontrolu splnění podmínek uvedených v programu,  

b) umožnit kontrolu faktické realizace projektu na místě,  

c) po dobu 10 let od účinnosti této smlouvy informovat neprodleně, nejpozději však do 20 
pracovních dnů, poskytovatele o všech změnách souvisejících s plněním podmínek 
programu a této smlouvy. V případě změny účtu před datem přijetí dotace je příjemce 
povinen rovněž doložit vlastnictví k účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením 
peněžního ústavu. Z důvodu změn identifikačních údajů smluvních stran či změny účtu 
není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.  

 
 
 

VI. 
Sankční podmínky 

 
Nesplní-li příjemce podmínky a povinnosti uvedené v čl. V. odst. 2 písm. a) a c), této smlouvy je 
povinen v případě každého jednotlivého porušení povinnosti vrátit částku ve výši 20 % z celkové 
výše dotace.  
 

 
 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy. V případě vzniku sporů 

budou tyto řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních stran. 
 
2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu Krajský úřad 

Moravskoslezského kraje v přenesené působnosti. Proti jeho rozhodnutí nelze podat 
odvolání.  

 
3. Tuto smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran v souladu s ustanovení § 167 odst. 1 písm. 

a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Taková dohoda musí být písemná 
a musí v ní být uvedeny důvody, které vedly k ukončení smlouvy včetně vzájemného 
vypořádání práv a povinností. 

 
4. Tato smlouva se vyhotovuje v počtu stejnopisů s platností originálu, rovnajících se počtu 

účastníků. 
 
5. Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy zcela a podrobně seznámil 

s ustanoveními:  

a) směrnice města Nový Jičín č. 11/2019 Poskytování dotací a návratných finančních 
výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín,  

b) Programu města Nový Jičín na podporu estetizace objektů pro rok 2019 – dotace ex 
post. 
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6. Smluvní stany se dohodly, že smlouva bude dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že 
elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru 
smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany 
prohlašují, že vyjma osobních údajů smluvních stran tato smlouva neobsahuje žádné 
informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním 
celého textu smlouvy za podmínky, že osobní údaje, v rozsahu titulu, data narození, adresy 
bydliště (s výjimkou obce) a čísla účtu příjemce dotace budou znečitelněny.  

  
7. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem smlouvy a že s ním bez výhrad 

souhlasí, že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  
 
 
 
V Novém Jičíně dne 17.12.2019     V Novém Jičíně dne 13.12.2019  
 
 
 
 
 
 
 
 příjemce                za poskytovatele 
 René Blažek               starosta města 
               XXX. Stanislav Kopecký 
 
 
 
 
 
 příjemce 
  Eva Blažková 
 
 
 
 
 
 
 příjemce 
  Erik Blažek 
 
 
 
 
 
 
 příjemce 
  Veronika Blažková 


