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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

1/ Město Čáslav
sídlo: nám.jana ŽiŽky z Trocnova Cp. 1
lČ : 00236021
DIČ: CZ00236021

zastoupeňé: Ing. Jaromir Strnad, starosta města

/dále jen poskytovatel)

a
2/ Řhnskokatolická"farnost - děkanství Čáslav

sídlo: Kostelní náměstí 186/2, 286 01 Čáslav
lČ: 46402721
DIČ:--

/dále jen příjemce l

uzavÍrajÍ spolu tuto:

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace..z rozpočtu města

Článek l.
Účel dotace

1. Poskytovatel poskytuje příjemci na základě jeho žádosti ze dne 7. 3. 2017 ze svého
. rozpočtu v rámci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových

rezervaci a městských památkových zón v roce 2017 na základě zařazení do ll. etapy rezervy
Programu na obnovu nem'ovité kulturní památky kostela sv. Alžběty, st. parcela č. 342, obec
Čáslav, k.ú. Čáslav, rejstř. č. ÚSKP 45606/2-923, okres Kutná Hora, Středočeský kraj,

v rozsahu těchto prací podstatných pro zachování její souhrnné památkové hodnoty dotaci
na akci:"obnova fasády lodi a presbytáře kostela sv. AlŽběty.

2. Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace na základě usneseni č. 32/2017
Zastupitelstva města Čáslavi konaného dne 24. 4. 2017 a účelové dotace ze státního
rozp"očtu na základě Rozhodnuti MK ČR č. j. MK 59227/2017 OPP ze dne 17. října 2017.

3. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů").
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4. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou
finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovenítohoto zákona.

5. Dotace je slučitelná s podporou poskyt'nutou z rozpočtu jiných územních samosprávných
celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských společenství, pokud to
pravidla pro poskytnuti těchto podpor nevylučují.

Článek ll.

výše dotace

1. příjemci je poskytována dotace (příspěvek města) v celkové výši 90 000,00 KČ, slovy
DevadesáttisÍckorunčeských.

2. příjemci je poskytována účelová dotace ze státního rozpočtu v celkové výši
440 000,00 KČ, slovy ČtyřistačtyřicettisÍckorunčeských.

3. Podíl vlastníka je 367 475,00 KČ, slovy
TřistašedesátsedmtisÍcčtyřistasedmdesátpětkorunčeských.

4. Veškeré náklady jsou uvedeny bez DPH.

Článek Ill.

Způsob úhrady dotace, podmínky užití a čerpánífinančnIho příspěvku

Dotace města je součásti rozhodnuti Ministerstva kultury o poskytnutí dotace ze státního
rozpočtu městu Čáslav - Program regenerace městských památkových rezervací a městských

památkových zÓn na rok 2017.
Pro užiti a čerpání finančního příspěvku (dále jen ,,příspěvku") podle této smlouvy se
stanovují tyto podmínky:

1. Bude dodržen postup obnovy nemovité kulturní památky podle rozhodnutí
Městského úřadu Čáslav, vydaného k obnově nemovité kulturní památky,
č. j. KP/25355/07 ze dne 8. 11. 2007.

2. Povinností je používat příspěvek hospodárně, účelně a efektivně a v souladu
s právními předpisy, bude použit výlučně na uhrazeni nákladů spojených s uvedenými
pracemi při obnově nemovité kulturní památky; nebude použit na jiný účel.
Propláceni finančních prostředků zhotoviteli díla bude prováděno výhradně
prostřednictvím peněžního ústavu /bezhotovostně/, přičemž faktury, jejichž
předmětem jsou výše uvedené práce, budou vystaveny a jejich platby poukázány
v roce 2017.

3. Na použití a čerpání příspěvku se vztahuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, §14 a §15 vyhlášky MK
ČR č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,

ve znění pozdějších předpisů. Nevyčerpaná část poskytnutých finančních prostředků
musí být vrácena nejpozději do 31. 12. 2017 na účet Města Čáslav, č. účtu 900Š -

221161/0100.
4. Do 10. 1. 2018 budou poskytovateli předloženy doklady k finančnímu vypořádání

všech finančních prostředků vynaložených v soúvislosti s obnovou výše uvedené
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nemovité kulturnI památky v období od 1. ledna 2017 - do 31. prosince 2017.
Povinnosti je dodat poskytovateli doklady k vyúčtováni příspěvku. Doklady budou
obsahovat kopie faktur, vystavených zhotovitelem díla, včetně soupisů provedených
prací, kopií výpisů z účtu /nepřikládat příkazy k úhradě/ k jednotlivým fakturám.
Doklady o úhradě vlastního finančního podílu příjemce a doklady kfinančnímu
vypořádání příspěvku budou ve vypořádáni samostatně označeny. Jako vyhodnocení
akce obnovy nemovité kulturní p"amátky bude předložena fotodokumentace
/barevný tisk/ vypovidajÍcÍ o průběhu a výsledku obnovy v roce 2017. Fakturované
práce musí odpovídat účelu přispěvkŮ. Faktury musí být vystaveny na příjemce

příspěvku. Finanční prostředky, které příjemce použije v rozporu s právním titulem,
který vydává poskytovatel dotace, vrátí v rámci vyúčtování.

5. Příspěvek je příjemce povinen vést v účetní evidenci odděleně tak, aby tyto finanční
prostředky a nakládání s nimi byly odděleny od ostatního majetku příjemce a
v souladu se zákonem č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

6. 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 pověřené dozorem podle § 29 odst. 2 písm. g)
památkového zákona, přístup do nemovité kulturní památky za účelem provedeni
kontroly souvÍsejÍcÍ s poskytnutím příspěvku, a dále nahlédnout do příslušných
dokladů a poskytnout jim k tomu potřebné údaje a vysvětlení. Vlastník je povinen
oznámit Národnímu památkovému ústavu a obci pověřené dozorem termín zahájeni
akce obnovy a předložit jim plán kontrolních prohlídek stavby.

7. Jakákoliv změna díla bude příjemcem dotace písemně oznámena s uvedením důvodu
bez zbytečného prodlení, nejpozději do 10. 12. 2017. V případě, že se akce
neuskutečni, příjemce příspěvku tuto skutečnost písemně oznámi poskytovateli
bezodkladně poté, co tuto skutečnost zjistil.

8. V průběhu obnovy nemovité kulturní památky je příjemce povinen upozornit
vhodným způsobem (např. umIstěním informaČní tabulky - viditelně z veřejně
přistupnéh'o místa) na skutečnost, že akce obnovy nemovité kulturní památky je
prováděna v roce 2017 s využitím příspěvku poskytnutého z Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zÓn /11. etapa rezervy
Programuj, což bude doloženo fotodokumentaci při vyúčtování /povinnost podle §
14 odst. 4 pÍsm. k) rozpočtových pravide1/.

9. Příspěvek nesmí být použit v příslušném kalendářním roce na tentýž účel současně s
jinými prostředky účelově poskytnutými ze státního rozpočtu na úseku státní
památkové péče.

10. Dotace bude poukázána jednorázově, bankovním převodem na účet příjemce,
uvedený v záhlaví smlouvy, nejpozději do třiceti dnů ode dne podpisu této smlouvy
oběma smluvními stranami.
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Článek IV.
Práva a povinnosti příjemce

1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci nejpozději do 31. 12. 2017. Prostředky dotace nelze

převádět do roku nás|edujÍcÍho. .

2. Příjemce je pÓvinen použit dotaci výhradně k účelu uvedenému v ČI. l. této smlouvy,
v souladu s právními předpisy ČR a s podmínkami této smlouvy.

3. příjemce zajisti ve svém účetnictví řádné vedeni a viditelné označení účetních dokladů
prokazujícich čerpání dotace.

4. Příjemce bere na vědomi, že všechny jeho závazky spojené s přijetím a použitím dotace se
vztahujíi na případného právního nástupce v případě přeměny nebo zrušení právnické osoby
s likvidací.

5. příjemce je povinen předložit poskytovateli vyúčtování dotace do 10. 1. 2018.

6. příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména/názvu (obchodní firmy), sídla, účelu dotace
a výše poskytnuté dotace.

7. příjemce se zavazuje, že při jakékoli prezentaci aktivity, na niž mu byla dotace poskytnuta,
bude uvádět město jako poskytovatele dotace.

Článek V.

Kontrola

1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny "kontrolovat dodržení všech podmínek
pro poskytnutí a čerpání dotace.

2. příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolnI činnosti dle odst. 1tohoto
článku, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele k nahlédnuti originály všech
účetních dokladů prokazujÍcÍch čerpání dotace, účetní knihy a veškeré podklady, na jejichž
základě byla dotace poskytnuta.

3. příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu čerpání a užiti dotace a to
ještě po dobu deseti let od roku nás|edujÍcÍho po roce, v němž došlo podle § 22 odst. 11
písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpoČtů k porušení rozpočtové kázně.

4. Za dodrženi účelu, na který byla dotace poskytnuta, a za pravdivost i správnost
závěrečného finančního vyúčtování odpovídá osoba oprávněná jednat jménem příjemce,
která tuto skutečnost na vyúčtování písemně potvrdí.
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4. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určena pro poskytovatele
a jedno pro příjemce.

5. Smluvní strany prohlašuji, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů,
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojujísvé vlastnoruční podpisy.

.

V Čáslavi d,, oL4t. &/¥
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