
 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
č. ŠKAS 152/16 

 
uzavřená podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů a podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů 
 
Město Litoměřice 
se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČO: 00263958 
zastoupené starostou Mgr. Ladislavem Chlupáčem 
bankovní spojení 
číslo účtu: XXXXX 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
Katedrální kapitula u sv. Štěpána v Litoměřicích 
se sídlem Dómské náměstí č.p. 9/9, 412 01 Litoměřice 
IČO: 46771930 
zastoupená proboštem Mgr. Jiřím Hladíkem Ocr. 
bankovní spojení 
číslo účtu: XXXXX 
(dále jen příjemce) 
 

uzavírají tuto smlouvu: 
 

 
 Čl. 1 

Předmět a účel smlouvy 
 

1. Tato smlouva se uzavírá na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, § 16 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o státní 
památkové péči, v platném znění pro poskytování dotací z Programu regenerace 
městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016. 
 
2. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace ze strany poskytovatele na 
částečnou úhradu výdajů na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovu 
kulturní památky  „kapitulní dům č.p. 5 Dómské náměstí (st.p.č. 486), Litoměřice, 
zapsaný v Ústředním seznamu kulturních památek čís. rejstř. 33881/5-5320“, jejímž 
vlastníkem je příjemce a to konkrétně na akci „obnova krovu a střechy – tesařské 
konstrukce a jejich chemické ošetření, klempířské konstrukce, oprava komínů a atiky a 
další související práce“. 

 
 

Čl. 2 
Výše a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, § 16 
odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění a ve smyslu 
usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. 46/3/2016 ze dne 21. 4. 2016, poskytuje 



příjemci ze svého rozpočtu na rok 2016  účelovou dotaci na výdaje uvedené v Čl. 1, odst. 
2 této smlouvy ve výši: 
 
 - dotace z Programu regenerace:   172 000,- Kč  
(slovy: jednostosedumdesátdva  tisíc korun českých)  
 
- dotace města:  34 580,- Kč  
(slovy: třicetčtyři tisíc pětsetosmdestát  korun českých)   
 
- finanční podíl příjemce:  139 220,- Kč   
(slovy: jednostotřicetdevět  tisíc dvěstědvacet korun českých) 
 
Celkové rozpočtové náklady na obnovu kulturní památky v roce 2016 činí  vč. DPH 
345 800,- Kč (vlastník není plátcem DPH) 
 
z toho náklady na uznatelné památkové práce v roce 2016 činí  345 800,- Kč. 
 
   
2. Tato dotace se poskytuje jako neinvestiční, účelově na úhradu nákladů spojených 
s obnovou výše uvedené nemovité kulturní památky jako nevratná a neinvestiční. 
Poskytovatel proplatí dotaci po předložení faktur za kompletně provedené práce a po 
proplaceném finančním spolupodílu příjemce a to na bankovní účet příjemce XXXXX 
nejpozději do 31. 12. 2016. 
 
 
3. Doba, v níž má být nejpozději stanoveného účelu dosaženo: práce prováděné od 1. 1. 2016 do 
31. 12. 2016. 

 
 
 

Čl. 3 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Poskytnutou dotaci příjemce přijímá a zavazuje se ji použít výhradně k úhradě výdajů 
specifikovaných v Čl. 1 této smlouvy. 

 
2. Příjemce dodrží  postup obnovy nemovité kulturní památky podle závazného stanoviska 
Městského úřadu Litoměřice č.j. 68460/11/ŠKAS/JPo/270 ze dne 3. 10. 2011 a sp.zn. 
0062169/13/ŠKAS/JPo/230 ze dne 25. 11. 2013, vydaného k obnově výše uvedené 
nemovité kulturní památky podle § 14, odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči ve znění pozdějších předpisů. 
 
3.  Dotace bude použita výlučně na úhradu nákladů spojených s výše uvedenými pracemi 
při obnově nemovité kulturní památky, nebude užit na jiný účel. Veškeré doklady, jejichž 
předmětem jsou výše uvedené práce, budou vystaveny a jejich platby poukázány v roce 
2016. Veškeré doklady musí být vystaveny na příjemce dotace. 
 
4. Dotaci vede příjemce 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. 
563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. 
 
5. V průběhu obnovy nemovité kulturní památky příjemce upozorní vhodným způsobem 
(tabulkou, transparentem, umístěním informační tabulky apod.) na skutečnost, že akce 



obnovy je prováděna s využitím finančního příspěvku poskytnutého Ministerstvem kultury 
v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón, což bude doloženo fotodokumentací při vyúčtování (povinnost podle § 
14 odst. 4  písm. k) rozpočtových pravidel). 
 
6. Příjemce je povinen na základě § 34 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve 
znění pozdějších předpisů, 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 provedení kontroly související 
s poskytnutím příspěvku, a dále nahlédnout do příslušných dokladů a poskytnout jim 
k tomu potřebné údaje a vysvětlení. Příjemce je povinen poskytovateli, prostřednictvím 
odboru školství, kultury, sportu a památkové péče, oznámit termín zahájení akce obnovy a 
předložit jim plán kontrolních prohlídek stavby. 
 
7. Odborný dohled nad prováděním obnovy nemovité kulturní památky zajišťuje Národní 
památkový ústav, územní odborné pracoviště Ústí nad Labem, jenž je oprávněn během 
obnovy uplatňovat náměty a připomínky z hlediska zajištění zvýšené kvality prováděných 
prací a provádět kontrolu věcné správnosti a hospodárnosti využití příspěvku. V případě 
zjištěných nedostatků neprodleně informuje Ministerstvo kultury a navrhuje opatření 
k nápravě (případně podává návrh na pozastavení čerpání nebo vrácení příspěvku nebo 
jeho části Ministerstvu kultury). 
 
8. Dozor při obnově nemovité kulturní památky vykonává z hlediska státní památkové 
péče podle § 29 odst. 2 písm. g) citovaného zákona č. 20/1987 Sb. Městský úřad 
Litoměřice, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností. 
 
9. Dotace nesmí být příjemcem použita v roce 2016 na tentýž účel současně s jinými 
prostředky účelově poskytnutými ze státního rozpočtu na úseku státní památkové péče. 
 
10. Jakákoliv změna díla bude poskytovateli písemně oznámena s uvedením důvodu bez 
zbytečného prodlení, nejpozději do 30. 11. 2016. V případě, že se akce neuskuteční, 
příjemce dotace tuto skutečnost písemně oznámí poskytovateli bezodkladně poté, co tuto 
skutečnost zjistil.                
 
11. Příjemce je povinen použít dotaci pouze v souladu s právními předpisy, zejména se 
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků, ve znění pozdějších 
předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
12. Příjemce nesmí převést dotaci na jinou právnickou či fyzickou osobu. 
 
13. Poskytnutí dotace podle této smlouvy nezakládá nárok příjemce na poskytnutí další 
dotace v následujících letech. 
 
 

Čl. 4 
Vyúčtování dotace 

 
1. Nejpozději do 4. 1. 2017 budou poskytovateli, prostřednictvím odboru školství, kultury, 
sportu a památkové péče, zaslány doklady k finančnímu vypořádání všech finančních 



prostředků vynaložených podle této smlouvy na obnovu nemovité kulturní památky 
v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. Doklady budou obsahovat kopie faktur, 
vystavených zhotovitelem díla, včetně soupisů provedených prací a kopií výpisů z účtů 
k jednotlivým fakturám. Doklady o úhradě vlastního finančního podílu příjemce a doklady 
k finančnímu vypořádání dotace budou ve vypořádání samostatně označeny. Jako 
vyhodnocení akce obnovy nemovité kulturní památky bude poskytovateli, prostřednictvím 
odboru školství, kultury, sportu a památkové péče, do 4. 1. 2017 zaslána fotodokumentace 
(barevný tisk) vypovídající o průběhu a výsledku obnovy nemovité kulturní památky v roce 
2016.   
 
2. Pokud poskytovatel zjistí, že dotace byla použita v rozporu s touto smlouvou, je 
příjemce povinen poskytnutou dotaci vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této 
smlouvy, a to do pátého dne ode dne doručení písemného zjištění poskytovatele o 
neoprávněném užití dotace. 
 
3. Příjemce je povinen oznámit poskytovateli, prostřednictvím odboru školství, kultury, 
sportu a památkové péče, zásadní změny jako jsou přechod vlastnických práv, změna 
statutárního zástupce příjemce, přeměna, likvidace, sloučení nebo splynutí s jiným právním 
subjektem, vstup do likvidace, změnu názvu, bankovního spojení, sídla či adresy apod., a to do 
15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. V případě vstupu příjemce do insolvence, je příjemce 
povinen ihned (tj. nejpozději následující den po dni, kdy tato skutečnost nastane) písemně 
informovat o této skutečnosti poskytovatele, prostřednictvím odboru školství, kultury, sportu a 
památkové péče. Poskytovatel je za této situace oprávněn i rozhodnout o neposkytnutí či vrácení 
dotace. 
 
 

Čl. 5 
Kontrola poskytnuté dotace 

 
1. Příjemce bere na vědomí, že poskytovaná dotace podléhá finanční kontrole dle zákona 
o finanční kontrole. 
 
2. Příjemce se tímto zavazuje umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět 
kontrolu dotace.  
 
3. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli, prostřednictvím odboru školství, kultury, 
sportu a památkové péče, na požádání veškerou potřebnou dokumentaci, účetnictví a 
účetní doklady, dokumentující všechny rozhodné skutečnosti pro ověření způsobu čerpání 
a využití dotace a plnění podmínek této smlouvy a to po dobu 5 let, po kterou je příjemce 
povinen dle § 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona o účetnictví uschovávat účetní záznamy a 
účetní doklady. 
 
4. Porušení povinností, stanovených touto smlouvou příjemcem spočívající 
v neoprávněném použití nebo zadržení finančních prostředků je porušením rozpočtové 
kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění. 

 
 

Čl. 6 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž po jednom vyhotovení 
obdrží poskytovatel a příjemce. 



 
2. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy, a že je projevem jejich 
pravé a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. 
 
3. Smlouva o dotaci nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. 
 
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních 
stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Rady (Zastupitelstva) města 
Litoměřice. 
 
5. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že poskytovatel jako orgán územní 
samosprávy je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní strany 
souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě není označován za obchodní 
tajemství. 
 
 
 
 
V Litoměřicích dne ……………    V Litoměřicích dne ………………… 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                             ………………………………………… 
Mgr. Ladislav Chlupáč                                                  Mgr. Jiří Hladík Ocr.            
starosta                                     probošt                                     
 
 
 
 
                       


