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Smlouva o financování akce realizované v rámci 

PROGRAMU 129 260 

 
Číslo Smlouvy Žadatele:  O995180001 

 

uzavřené mezi 

 

 

ČR - Ministerstvem zemědělství  

sídlo: Praha 1, Těšnov 17, PSČ 117 05 

jednající:   XXXXXXXXXXXXXXX, ředitelka odboru vodohospodářské politiky a 

protipovodňových opatření  

 (dále jen „Správce programu“)  

 

a  

 

Povodí Labe, státní podnik 

sídlo:   Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové  

statutární orgán :  Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 

IČO: 70890005 

OR:  spis. zn. A.9473 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 

(dále jen „Žadatel“) 

 

a 

 

Obec/Město      Žamberk 

sídlo:  Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk 

zastoupené:  Jiřím Dytrtem, starostou města 

IČO:  00279846  

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Žamberk, č.ú. XXXXXXXXXXXXX 

(dále jen „Navrhovatel“) 
 

Preambule 
 

Tato smlouva nahrazuje Smlouvu o financování akce realizované v rámci programu 129260 

(číslo smlouvy Žadatele O995170001), která byla uzavřena dne 19. 4. 2017, dále jako „původní 

smlouva“. Podpisem této smlouvy všemi uvedenými stranami původní smlouva zaniká. 

 

Tato smlouva se uzavírá v důsledku skutečnosti, kdy byl Žadatel nucen k 31. 10. 2017 odstoupit 

od smlouvy o dílo D952170001, uzavřené dne 6. 2. 2017 se společností NAVIMOR - INVEST 

S.A., odštěpný závod Praha. Důvodem bylo opakované neplnění závazného finančního a věcného 

harmonogramu postupu prací zhotovitelem.  

 

I. 
 

1. Správce programu vydá Žadateli podle § 5 vyhlášky č. 560/2006 Sb., „Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace“ (dále jen „Rozhodnutí“), na protipovodňové opatření „Divoká Orlice, 

Žamberk, protipovodňová ochrana“ (dále jen „Protipovodňové opatření“) zaregistrované v 

systému EDS pod číslem 129D265006003 s následujícím rozpisem zdrojů financování: 
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Zdroje (v mil. Kč) do 2016 2017 2018 2019 Celkem 

Zdroje přípravy a zabezpečení akce :  

  zdroje Navrhovatele  0,955       0,955 

  zdroje Žadatele 1,131 0,267 0,358 0,332 2,088 

Zdroje na pořízení stavebních objektů : 

  zdroje Navrhovatele     7,000 9,095 16,095 

  podpora 1. etapa   11,462 1,209   12,671 

  podpora 2. etapa     23,000 72,768 95,768 

  

Zdroje celkem 2,086 11,729 31,567 82,195 127,577 

 

Pozn.: částky ve výše uvedené tabulce jsou matematicky zaokrouhleny 

 

Tato tabulka se vždy nahrazuje tabulkou „Věcné rozdělení nákladů“, která je přílohou platného 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci. 

 

2. Navrhovatel se zavazuje podílet se na financování protipovodňového opatření formou 

spoluúčasti ve výši shora určené pro jednotlivé roky jako „zdroje Navrhovatele“. Částka 7 mil. 

Kč uvedená jako zdroje Navrhovatele pro rok 2018 v sobě zahrnuje již 3,5 mil. Kč, které 

Navrhovatel Žadateli poskytl 26. 10. 2017. Z důvodu ukončení smlouvy s původním 

zhotovitelem nebyly ale tyto finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Města Žamberk v roce 

2017 čerpány. Budou použity v roce 2018, kdy by měl Navrhovatel ze svých prostředků 

poskytnout opět částku 3,5 mil. Kč. 

 

3. V případě, že po uzavření této Smlouvy dojde v důsledku okolností nepředvídaných 

smluvními stranami k potřebě navýšení zdrojů oproti tabulce uvedené výše v tomto článku 

Smlouvy, např. v důsledku nepředpokládaných vícenákladů na protipovodňovém opatření, 

projednají smluvní strany způsob řešení. Rozsah dodatečných prací a jejich ocenění bude mezi 

smluvními stranami vždy projednán. 

 

II. 
 

1. Správce programu poskytne Žadateli finanční prostředky (dále jen „Podpora“) na realizaci 

protipovodňového opatření ve výši a v letech podle rozpisu uvedeného v článku I. této 

Smlouvy.  

2. Čerpání podpory bude realizováno tím způsobem, že doklady platebního styku předané 

zhotovitelem protipovodňového opatření předkládá Žadatel k proplacení Správci programu. 

3. Žadatel se zavazuje, že Správcem programu poskytnutou dotaci použije výhradně na úhradu 

nákladů na realizaci Protipovodňového opatření „Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová 

ochrana“ v rámci programu 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III“.  

4. Navrhovatel se zavazuje zajistit vlastní finanční prostředky, označené v článku I. této 

Smlouvy jako zdroje Navrhovatele, pro jednotlivé roky ve výši v tomto článku uvedené.  

5. V případě, že Navrhovatel nebude ze závažných důvodů schopen zajistit vlastní finanční 

prostředky ve výši a v letech podle rozpisu uvedeného v článku I., bude o této skutečnosti 
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neprodleně písemně informovat Správce programu a Žadatele, a podílet se aktivně na řešení 

vzniklé situace.  

6. Navrhovatel povede samostatnou účetní evidenci výdajů na přípravu a realizaci 

protipovodňového opatření.  

7. Prostředky určené na realizaci stavebních prací protipovodňového opatření uvedené v článku 

I. této Smlouvy jako zdroje Navrhovatele na pořízení stavebních objektů se Navrhovatel 

zavazuje poskytnout formou dotace na účet Žadatele XXXXXXXXXXX do 30. 6. daného 

roku. V roce, ve kterém bude akce ukončena, musí být dotace poskytnuta před termínem 

ukončení akce. V případě, že podle článku II. bodu 4. nebude Navrhovatel schopen ze 

závažných důvodů zajistit vlastní finanční prostředky podle uvedeného rozpisu, zajistí plynulé 

financování akce Žadatel s právem domáhat se vynaložených prostředků ve smyslu článku III. 

bodu 2. této Smlouvy.  

8. Žadatel i Navrhovatel jsou povinni dodržovat zejména zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, vyhlášku 

Ministerstva financí č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů 

reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů a Pravidla České republiky – Ministerstva 

zemědělství č. j. 62570/2015-MZE-15122 pro poskytování dotací z programu 129 260 

„Podpora prevence před povodněmi III“ (dále jen „Pravidla“). 

III.  
  
1. Veškeré změny této Smlouvy budou učiněny písemně formou číslovaných dodatků, vyjma 

tabulky uvedené v čl. I Smlouvy. 

2. Plnění závazku Navrhovatele uvedeného v článku II. bodě 7. této Smlouvy je Žadatel 

oprávněn vymáhat soudní cestou. 

3. Podporou se v této Smlouvě rozumí finanční prostředky poskytnuté Správcem programu 

na vybudování stavby protipovodňového opatření ve smyslu Metodického pokynu 

Ministerstva zemědělství č.j 46575/2014-MZE-15120 ze dne 30. 6. 2014 ve znění Dodatku č.1 

ze dne 16. 6. 2016 a Pravidly.  

4. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami. 

5. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Strany se dohodly, 

že zveřejnění v registru smluv provede Žadatel. 

6. Všechny strany berou na vědomí, že relevantní údaje, uvedené v této Smlouvě, budou 

zpřístupněny v souladu se zákonem. 

7. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 

po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 

nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Pravost a původnost smlouvy potvrzují 

smluvní strany svým podpisem.  

8. Tato smlouva se vyhotovuje v 6 stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po 2 z nich.  
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V Hradci Králové dne …………….  V Žamberku dne ……………. 

 

 

 

 

..…………………………………  ……………………………………. 

Žadatel     Navrhovatel 

Ing. Marián Šebesta    Jiří Dytrt 

generální ředitel    starosta   

Povodí Labe, státní podnik   Město Žamberk 

 

 

V Praze dne ……………. 

 

 

 

 

……………………………………. 

Správce programu 

      XXXXXXXXXXXX 

      ředitelka odboru 15120 

      Ministerstvo zemědělství ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOLOŽKA: (dle § 41 zákona č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů) 

Tímto se osvědčuje, že uzavření Smlouvy o financování akce realizované v rámci Programu 

129 260 bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Obce/Města …………… č. ………...….       

dne ….….….….. a tím jsou splněny podmínky platnosti této Smlouvy. 

 

 

 


