
Veřejnoprávní smlouva č. POS/OSRI/372/2021
o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2009 Sb.,

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Na základě usnesení Zastupitelstva města Moravské Budějovice č. 12/39/378 ze dne
22.3.2C21 a rozhodnutí Ministerstva kultury ČR ě.j. MK 45302/2021 OPP ze dne 30.6.2021 a
žádosti vlastníka o poskytnutí příspěvku na obnovu kulturní památky v rámci finanční
podpory Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových
zón na rok 2021, uzavírají níže uvedené smluvní strany podle ustanovení § 10a odst. 5
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších
předpisů, tuto veřejnoprávní smlouvu:

ČI. 1.
Smluvní strany

Město Moravské Budějovice
Se sídlem: náměstí Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
Zastoupené: Ing. Vlastimilem Bařinkou, starostou
IČ: 00289 1
Bankovní
Číslo účtu
(dále jen

a

v

Římskokatolická farnost Moravské Budějovice
Se sídlem: vské Budějovice
Zastoupená: farářem
IČ: 642687
Bankovní
Číslo účtu
(dále jen „příjemce dotace“ nebo „vlastník")

ČI. 2
Pojem dotace

Dotací se rozumí peněžní prostředky a finanční příspěvky poskytnuté městem Moravské
Budějovice z rozpočtu města Moravské Budějovice a finanční prostředky Ministerstva
kultury ČR z Programu regenerace Městských památkových rezervací a městských
památkových zón na rok 2021 právnické nebo fyzické osobě jako příjemci dotace
stanovený účel.

na

ČI. 3
Předmět smlouvy

Poskytovatel dotace se za podmínek stanovených touto smlouvou zavazuje poskytnout
příjemci dotace

úěelový finanční příspěvek v celkové Částce 124.810 Kč
(slovy: jedno sto dvacet čtyři tisíc osm set deset korun českých),



na obnovu nemovité kulturní památky - fara, rejstř. č. ÚSKP 17082/7-2855, v městské 
památkové zóně Moravské Budějovice, město Moravské Budějovice, okres Třebíč, Kraj 
Vysočina, v rozsahu těchto prací podstatných pro zachování její souhrnné památkové 
hodnoty: obnova střešního pláště bašty - oprava a výměna šindelové krytiny včetně 
nátěrů, tesařských a klempířských prvků a další související práce.
Částka ve výši 124.810 Kč je tvořena účelovou dotací ze státního rozpočtu poskytnutou 
městu Moravské Budějovice Ministerstvem kultury ve výši 104.000 Kč (slovy jedno sto čtyři 
tisíc korun českých) a spolupodílem města Moravské Budějovice ve výši 20.810 Kč (slovy 
dvacet tisíc osm set deset korun českých). Dotace se skládá z podílu roční přidělené kvóty 
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 
Moravské Budějovice ve výši 104 000 Kč a schváleného příspěvku města Moravské 
Budějovice ve výši 10% z celkových nákladů ve výši 20 810 Kč. Finanční příspěvek se 
poskytuje účelově na úhradu nákladů spojených s obnovou výše uvedené nemovité kulturní 
památky jako nevratný a neinvestiční. V účetní evidenci bude veden pod účelovým znakem 
34054.
Finanční prostředky budou příjemci na účet převedeny do 15 dnů po podpisu smlouvy oběma 
smluvními stranami.

ČI. 4
Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na období ode dne platnosti této smlouvy do 31.12.2021.
2. Smlouva zaniká:

a) Uplynutím doby trvání smlouvy
b) Dohodou smluvních stran
c) Výpovědí poskytovatele dotace doručenou písemně příjemci dotace v případě, že poruší 

některé stanovy této smlouvy. Výpovědní doba je jeden měsíc a počíná běžet prvním 
dnem následujícím po doručení výpovědi

d) Zánikem smluvních stran bez právního nástupce.

ČI. 5
Podmínky použití dotace

1. Bude dodržen postup obnovy nemovité kulturní památky podle Souhlasu Městského
úřadu, odboru výstavby a územního plánování, nám. Míru 31, 676 02 Moravské 
Budějovice, č.j. MUMB/OVUP/4654/2021 ze dne 5.3.2021, vydaného k obnově 
nemovité kulturní památky, podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve zněm pozdějších předpisů 
a podle Závazného stanoviska Městského úřadu, odboru výstavby a územního 
plánování, nám. Míru 31, 676 02
MUMB/OVUP/24751/2020 ze dne 24.9.2020 vydaného k obnově nemovité kulturní 
památky, podle § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů.

2. Povinností je používat příspěvek hospodárně, účelně, efektivně a v souladu s právními 
předpisy, výlučně na úhradu nákladů spojených s výše uvedenými pracemi při obnově 
nemovité kulturní památky; nebude užit na jiný účel. Proplácení finančních 
prostředků ve výši podílu Ministerstva kultury zhotoviteli díla bude prováděno 
výhradně prostřednictvím peněžního ústavu (bezhotovostně), přičemž faktury, jejichž

Moravské Budějovice, č.j.



předmětem jsou výše uvedené práce, budou vystaveny a jejich platby poukázány 
v roce 2021.

3. Dotace se nesmí použít v roce 2021 na tentýž účel současně s jinými prostředky 
účelově poskytnutými ze státního rozpočtu na úseku památkové péče.

4. Jakákoliv změna díla bude poskytovateli dotace písemně oznámena s uvedením 
důvodu bez zbytečného prodlení, nejpozději do 30.11.2021. V případě, že se akce 
neuskuteční, příjemce dotace tuto skutečnost písemně oznámí poskytovateli dotace 
bezodkladně poté, co tuto skutečnost zjistí.

5. Povinností na základě § 34 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, je umožnit pracovníkům Ministerstva kultury a osobám 
pověřeným plněním úkolů státní památkové péče, tj. včetně zaměstnanců Národního 
památkového ústavu a obce pověření dozorem podle § 29 odst. 2 písm. g) 
památkového zákona, přístup do nemovité kulturní památky za účelem provedení 
kontroly související s poskytnutím dotace, a dále nahlédnou do příslušných dokladů a 
poskytnout jim ktomu potřebné údaje a vysvětlení. Vlastník je povinen oznámit 
Národnímu památkovému ústavu a obci pověřené dozorem termín zahájení akce 
obnovy a předložit jim plán kontrolních prohlídek stavby.

6. Pokud dojde v době dle čl. 4 této smlouvy ke zrušení příjemce dotace likvidací či jeho 
přeměně, je příjemce dotace povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit poskytovateli 
dotace, a to nejpozději do tří dnů od data zániku ev. přeměny. V případě zániku 
příjemce dotace bez právního nástupce je dotace poskytnuta jen na ty daňové doklady, 
jejichž zdanitelné plnění bude nejpozději den před datem zániku. Případný rozdíl je 
příjemce povinen vrátit poskytovateli dotace převodem na jeho účet. V ostatních 
případech přecházejí práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na právní nástupce 
obou smluvních stran.

7. Závazné finanční podíly na nákladech vynaložených s obnovou kulturní památky 
v období od 1.1.202Ido 15.12.2021 podle tohoto právního titulu jsou :
- náklady celkem (vč. DPH) 

z toho:
- podíl MK ČR (příspěvek z Programu)
- podíl města
- podíl příjemce dotace (vlastníka)

208.094,- Kč

104.000,-Kč 
20.810,-Kč 
83.284,-Kč

Čl. 6
Finanční vypořádání dotace

1. Dotace bude použita výlučně na úhradu nákladů spojených s výše uvedenými pracemi 
při obnově nemovité kulturní památky, nebude užita na jiný účel. Faktury, jejichž 
předmětem jsou výše uvedené práce, budou vystaveny a jejich platby poukázány 
v roce 2021.

2. Povinností příjemce dotace je nejpozději do 15.12.2021 dodat poskytovateli dotace 
- městu Moravské Budějovice doklady k vyúčtování dotace. Doklady budou 
obsahovat kopie faktur, vystavených zhotovitel díla, včetně soupisů provedených 
prací a kopií výpisů z účtu k jednotlivým fakturám. Doklady o úhradě vlastního 
finančního podílu příjemce dotace a doklady k finančnímu vypořádání dotace budou 
ve vypořádání samostatně označeny. Jako vyhodnocení akce obnovy nemovité 
kulturní památky bude městu Moravské Budějovice zaslána fotodokumentace 
(barevný tisk) vypovídající o průběhu a výsledku obnovy nemovité kulturní památky 
v roce 2021, včetně doložení skutečností, že příjemce dotace v průběhu obnovy 
nemovité kulturní památky upozornil vodným způsobem (např. umístěním 
informační tabulky) na skutečnost, že akce obnovy je prováděna s využitím



finančního příspěvku poskytnutého Ministerstvem kultury. V případě provedení
restaurátorských prací bude dodána restaurátorská zpráva.

3. Finanční prostředky, které příjemce dotace použije v rozporu se smlouvou, vrátí
v rámci vyúčtování nejpozději do 31.12.2021 na účet Města Moravské Budějovice,
ze kterého byly poskytnuty. Dotaci vede příjemce dotace v účetní evidenci odděleně
tak, aby tyto finanční prostředky a nakládání snimi byly odděleny od ostatního
majetku příjemce dotace a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů.

ČI. 7
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží
poskytovatel dotace a jedno vyhotovení příjemce dotace.

2. Smluvní strany prohlašují, že smlouva odpovídá jejich vůli a na důkaz připojujíc své
vlastnoruční podpisy.

3. Veřejnoprávní smlouva č. POS/OSRI/372/2021 byla schválena usnesením
Zastupitelstva města Moravské Budějovice č. 14/8/444 dne 20.9.2021.

4. Tato smlouva nabývá platnosti s účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
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Římskokatolická farnost Moravské Budějovice

příjemce dotace

Město Moravské Budějovice
zastoupená starostou

Ing. Vlastimilem Bařinkou
poskytovatel dotace


