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 Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace  

č. MUNO 44261/2018 
 

schválená Zastupitelstvem města Nový Bor dne 12. 9. 2018 usnesením č. 1012/18/ZM45 

 

 

Smluvní strany 

 

Město Nový Bor 

se sídlem: nám. Míru čp. 1, 473 01 Nový Bor 

zastoupené: Mgr. Jaromírem Dvořákem, starostou města 

IČ: 00260771 

Číslo bankovního účtu: 525421/0100 

(dále jen „poskytovatel“) 

na straně jedné 

 

a 

 

nar.: 

a 

zastoupený na základě plné moci ze dne 20. 3. 2018 paní  

nar.: 7. 7. 1978 

bytem:  

Číslo bankovního účtu: 

(dále jen „příjemce“) 

na straně druhé 

 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o 

státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, tuto 

 

 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Nový Bor 

 

Článek I. 

Předmět a účel smlouvy 

 

1. Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na projekt pod 

názvem:  

„Obnova střechy- tesařské konstrukce, pokrývačské práce, klempířské konstrukce, 

provedení vikýřů dle původního vzhledu, výměna oken, provedení obkladů štítů, oprva 

komínů a související práce na domě č. p. 149, Nový Bor, rejstř. č. 42069/5-4912“, 

 

jehož podpora je schválena usnesením Zastupitelstva města Nový Bor č. 963/18/ZM42 ze dne 

25. 4. 2018. 

 

2. Finanční prostředky z rozpočtu poskytovatele budou výhradně použity na úhradu 

neinvestičních nákladů spojených s realizací projektu dle Čl. I. odst. 1 této smlouvy. 
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Článek II. 

Výše dotace 

 

1. Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu města Nový Bor bude poskytnuta ve výši 442 262 Kč 

s DPH (čtyřistačtyřicetdvatisícdvěstěšedesátdvakorunčeských) z celkových nákladů 

vynaložených na obnovu památky ve výši 922 613 Kč s DPH. 

 

Podíl města…………………92 262 Kč (devadesátdvatisícdvěstěšedesátdvakorunčeských) 

Příspěvek MK……………. 350 000 Kč (třistapadesáttisíckorunčeských) 

Podíl vlastníka ……………480 351 Kč (čtyřistaosmdesáttisíctřistapadesátjednakorunčeských) 

       

 

2. Peněžní prostředky budou příjemci dotace poukázány bezhotovostně na jeho bankovní účet 

bezodkladně po předložení závěrečného vyúčtování, nejpozději však k 14. prosinci 2018. 

 

 

Článek III. 

Povinnosti příjemce a podmínky čerpání dotace 

 

1. Příjemce se zavazuje použít poskytnutou dotaci pouze k úhradě způsobilých výdajů projektu 

dle Čl. I. odst. 1 této smlouvy a v souladu s podmínkami závazného stanoviska orgánu státní 

památkové péče Městského úřadu Nový Bor, vydaného pod č. j. MUNO 51617/2017 ze dne 

26.10.2017.  

 

2. Příspěvek je přísně účelový a poskytuje se na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné 

památkové hodnoty kulturní památky, nikoliv na modernizaci a jiné práce prováděné v zájmu 

vlastníka, které nejsou pro uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky nezbytné.  

 

3. V průběhu obnovy je vlastník kulturní památky povinen upozornit (viditelně z veřejně 

přístupného místa např. umístěním informační cedulky atd.) na skutečnost, že akce obnovy je 

prováděna s využitím finančního příspěvku poskytovaného MK ČR, což bude doloženo 

fotodokumentací při vyúčtování (viz článek III. bod 10). 

 

4. Příspěvek na tuto akci obnovy kulturní památky nebude poskytnut, pokud byl poskytnut 

příspěvek v rámci ostatních programů Ministerstva kultury na úseku státní památkové péče 

v roce 2018.  

 

5. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů, a je povinen vést samostatnou průkaznou evidenci o použití a 

využití poskytovatelem poskytnutých finančních prostředků (např. prostřednictvím 

analytických účtů v účetnictví).  

 

6. Do způsobilých výdajů na realizaci projektu se započítávají jen výdaje, které vzniknou 

příjemci v souvislosti s realizací projektu dle Čl. I. odst. 1 této smlouvy. Za způsobilé výdaje 

se považují i výdaje, které vznikly před uzavřením této smlouvy nejdříve však od 1. 1. 2018. 

 

7. Příjemce je povinen ukončit práce související s projektem dle Čl. I. odst. 1 této smlouvy a 

provést úhradu nákladů vztahujících se k jeho realizaci nejpozději do 15. listopadu 2018. 
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8. Termínem ukončení realizace projektu se pro účely této smlouvy rozumí datum úhrady 

posledního způsobilého výdaje, který vznikl v souvislosti s podpořeným projektem dle Čl. I. 

odst. 1 této smlouvy. 

 

9. Závěrečné vyúčtování je příjemce povinen předložit okamžitě po ukončení realizace 

podpořeného projektu, nejpozději však do 23. listopadu 2018. Rozhodným je ten okamžik, 

který nastane dříve. Závěrečné vyúčtování bude předloženo Odboru školství kultury a sportu 

Městského úřadu v Novém Boru. 

 

10. K závěrečnému vyúčtování předloží příjemce doklady, které 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 dodána barevná 

fotodokumentace vypovídající o průběhu a výsledku obnovy nemovité KP v roce 2018. 

V případě restaurátorských prací bude dodána restaurátorská zpráva. 

 

11. Příjemce je povinen vrátit poskytovatelem poskytnuté finanční prostředky nebo jejich část na 

účet poskytovatele č. ú. 525421/0100, pokud je užil v rozporu s účelem, na který mu byly tyto 

finanční prostředky poskytovatelem poskytnuty, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů od 

doručení písemného zjištění poskytovatele o porušení některého z účelu včetně nařízené vratky 

do rozpočtu poskytovatele. Příjemce je dále povinen nejpozději do 15 kalendářních dnů od 

termínu vyúčtování uvedeného v Čl. III. odst. 9 této smlouvy vrátit veškeré poskytnuté 

finanční prostředky na účet poskytovatele č. ú. 525421/0100 v případě, že nepředložil 

vyúčtování v termínu a rozsahu uvedeném v Čl. III. odst. 9 této smlouvy. Rozhodným dnem 

pro vrácení finančních prostředků výše uvedených je den, kdy je platba připsána na účet 

poskytovatele. 

 

12. Příjemce je povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat poskytovatele, OŠKS MěÚ 

Nový Bor, o jakékoliv změně v údajích uvedených ve smlouvě ohledně jeho osoby, účelu a 

výši dotace, termínu realizace projektu a o všech dalších okolnostech, které mají nebo by 

mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle této smlouvy. 

 

 

Článek IV. 

Kontrola hospodaření a sankce za nedodržení účelu a podmínek smlouvy 

 

1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny zejména v souladu s § 9 odst. 2 zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, provádět kontroly dodržení 

účelu a podmínek, za kterých byla účelová dotace poskytnuta a čerpána. 

 

2. Příjemce bere na vědomí, že porušení povinností stanovených touto smlouvou bude řešeno 

jako porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a to v případě, pokud příjemce nesplní 

povinnost k vrácení dotace nebo její části dobrovolně na výzvu poskytovatele. 

 

3. Výše odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a pravidla pro ukládání a promíjení 

odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně jsou stanovena v ust. § 22 zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 

 

4. Veškeré platby provede příjemce formou bezhotovostního převodu na účet poskytovatele. 
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Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. V případě rozhodnutí o přeměně příjemce, fúzi, zániku s likvidací či rozdělení na dva či více 

samostatných subjektů v době účinnosti této smlouvy, je příjemce povinen neprodleně 

kontaktovat poskytovatele za účelem sdělení informace, jak poskytnutou dotaci vypořádat 

v návaznosti na tuto skutečnost. V případě, že dochází u příjemce k zániku s likvidací, je 

příjemce povinen vrátit nedočerpané prostředky poskytovateli, a to nejpozději do zahájení 

likvidace příjemce. V případě, že v důsledku zániku příjemce s likvidací není možné provést 

projekt, na který byla dotace poskytnuta, je příjemce povinen vrátit celou částku poskytnuté 

dotace poskytovateli, a to nejpozději do zahájení likvidace příjemce. Pokud příjemce nevrátí 

do lhůt uvedených výše poskytnutou dotaci, stávají se prostředky dotace zadrženými ve 

smyslu § 22 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

v platném znění, a bude postupováno dle tohoto zákona. 

 

2. Tuto smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran v souladu s ust. § 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. Zároveň veškeré změny a doplňky k této smlouvě lze činit 

pouze formou písemných, očíslovaných dodatků. 

 

3. Účinnost této smlouvy nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv).  

4. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí poskytovatel. 

 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá 

poskytovatel a jedno vyhotovení obdrží příjemce. 

 

6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, porozuměly jí a smlouva plně 

vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli. 

 

 

V Novém Boru, dne ...................    V Novém Boru  dne.................. 

 

 

za poskytovatele:  za příjemce: 

 

 

 

....................................................                                  ...................................................... 

       Mgr. Jaromír Dvořák      

               starosta                                                      


