Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2016
č. smlouvy VSD 00327
uzavřená podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších
předpisů a § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů
kterou uzavřely:
1)

MĚSTO Napajedla, Masarykovo nám. 89, 763 61 Napajedla
IČ: 00284220, DIČ: CZ00284220
Bankovní spojení: 27-1409287339/0800
Zastoupené: Zbyňkem Ohnoutkem, místostarostou města jako poskytovatel

2)

SOKOLA, s.r.o., Masarykovo náměstí 65, 763 61 Napajedla
IČ: 25519972
Bankovní spojení: 202298941/0600
Zastoupená: Ing. Bronislavem Sokolou, jednatelem společnosti jako příjemce

takto:

Čl. I Předmět dotace
1.)
Na základě písemné žádosti příjemce ze dne 7. března 2016 rozhodlo Zastupitelstvo
města Napajedla usnesením č. 13/168/2016 ze dne 30.11.2016 poskytnout v roce 2016
z rozpočtu města Napajedla dotaci příjemci.
Výše dotace na základě žádosti příjemce činí 64.000,- Kč,
slovy: šedesát čtyři tisíce korun českých
2.)
Na základě rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu městu
Napajedla z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových
zón na rok 2016 ze dne 19. září 2016 pod č.j. MK 58686/2016 OPP (dále jen „Program“) a
Rozpisu účelové dotace ze státního rozpočtu v „Programu“ rozhodlo Zastupitelstvo města
Napajedla usnesením č. 13/168/2016 ze dne 30.11.2016 poskytnout v roce 2016 z rozpočtu
města Napajedla dotaci příjemci.
Výše dotace na základě rozhodnutí ministerstva kultury činí 200.000,- Kč,
slovy: dvě stě tisíc korun českých
3.)
Celková výše dotace podle této smlouvy (dále jen „dotace“) je dána součtem dotace na
základě žádosti příjemce a dotace na základě rozhodnutí ministerstva kultury a činí celkovou
částku 264.000,- Kč, slovy: (dvě stě šedesát čtyři tisíce korun českých).
4.)
Poskytovatel podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje v roce 2016 v rámci státní finanční podpory
v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón,
který byl schválen usnesením vlády České republiky dne 25. 3. 1992 č. 209, na obnovu
nemovité kulturní památky – Měšťanského domu č.p. 65 – "Hrubé hospody" , rejstř. č.
ÚSKP 37727/7-2012, v městské památkové zóně Napajedla, na pozemku parcelní číslo st.
85/2 v katastrálním území Napajedla, obec Napajedla, okres Zlín, kraj Zlínský, v rozsahu
těchto prací podstatných pro zachování její souhrnné památkové hodnoty: III. etapa obnova
krovu a střechy – tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, pokryvačské práce,
klempířské konstrukce a další související práce jejímu vlastníkovi společnosti SOKOLA
s.r.o., IČ 25519972, Masarykovo náměstí 65, 763 61 Napajedla jako příjemci výše uvedenou
dotaci z rozpočtu města Napajedla.
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5.)
Část dotace ve výši 200.000,- Kč je účelová dotace ze státního rozpočtu poskytnutá městu
Napajedla Ministerstvem kultury České republiky pro poskytování příspěvků vlastníkům na
obnovu jejich nemovitých kulturních památek a movitých kulturních památek pevně spojených se
stavbami, která jsou kulturními památkami, na území Města Napajedla v rámci Programu (viz
rozhodnutí v Čl. I odst.2). Část dotace ve výši 64.000,- Kč je finanční spoluúčast města Napajedla
daná podmínkami uvedeného Programu jako závazný podíl z rozpočtu obce, ve které se kulturní
památka nachází. Závazný finanční podíl příjemce (vlastníka nemovitosti) je podmínkami
Programu stanoven na výši 369.246,- Kč. Celkové náklady na obnovu uvedené kulturní památky
činí částku 633.246,- Kč. Veškeré uvedené částky jsou udány bez daně z přidané hodnoty.
Smluvní strany prohlašují, že jsou seznámeny a souhlasí s tímto rozsahem nákladů na obnovu
uvedené kulturní památky.
Čl. II Účel použití dotace
1.)
Dotace se poskytuje účelově na úhradu nákladů spojených s obnovou nemovité kulturní
památky výše uvedené v Čl. I. odst.4. (dále jen „nemovité kulturní památky“) a bude poskytnuta
pouze na úhradu prací prováděných od 1. 1. 2016 do 31.12. 2016, přičemž úhrada za provedené
práce musí být provedena v roce 2016. Poskytnutá dotace je neinvestiční a při splnění všech
podmínek této smlouvy a Programu je nevratná.
2.)
Dotace je přísně účelová a může být poskytnuta jen na úhradu prací zabezpečujících
uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky, nikoli na modernizace a jiné práce
prováděné v zájmu vlastníka, které nejsou pro uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní
památky nezbytné.

Čl. III Podmínky použití dotace
Poskytovatel dotace poskytuje dotaci za těchto podmínek:
a)
Bude dodržen postup obnovy nemovité kulturní památky podle závazného stanoviska
Městského úřadu Otrokovice odboru školství a kultury ze dne 22.10.2013 pod č.j.
OŠK/42961/2013/KLO a závazného stanoviska ke změně stavby před dokončením Městského
úřadu Otrokovice odboru školství a kultury ze dne 29.08.2014 pod č.j. OŠK/30643/2014/KLO,
vydaného k obnově nemovité kulturní památky podle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
b)
Příjemce je povinen používat dotaci hospodárně, účelně, efektivně a v souladu s právními
předpisy, výlučně na úhradu nákladů spojených s výše uvedenými pracemi při obnově nemovité
kulturní památky; dotace nebude užita na jiný účel.
c)
Proplácení finančních prostředků ve výši podílu Ministerstva kultury 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 2016.
Obdobně bude postupováno u podílu města Napajedla.
d)
Příjemce je povinen dodat doklady k vyúčtování dotace. Doklady budou obsahovat kopie
faktur, vystavených zhotovitelem díla, včetně soupisů provedených prací a kopií výpisů z účtu
(nepřikládat příkazy úhradě) k jednotlivým fakturám. Doklady o úhradě vlastního finančního podílu
příjemce a doklady k finančnímu vypořádání dotace budou ve vypořádání samostatně označeny.
e)
Jako vyhodnocení akce obnovy nemovité kulturní památky bude poskytovateli dotace
zaslána fotodokumentace (barevný tisk) vypovídající o průběhu a výsledku obnovy nemovité
kulturní památky v roce 2016, včetně doložení skutečnosti, že příjemce dotace v průběhu obnovy
nemovité kulturní památky upozornil vhodným způsobem (např. umístěním informační tabulky) na
skutečnost, že akce obnovy je prováděna s využitím finančního příspěvku poskytnutého
Ministerstvem kultury (povinnost podle § 14 odst. 4 písm. k) rozpočtových pravidel). V případě
provedení restaurátorských prací bude dodána restaurátorská zpráva,
f)
Finanční prostředky, které příjemce dotace použije v rozporu s právním titulem, který
vydává poskytovatel dotace, vrátí v rámci vyúčtování.
g)
Dotace je vedena v účetní evidenci odděleně tak, aby tyto finanční prostředky a nakládání
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s nimi byly odděleny od ostatního majetku příjemce a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
h)
Dotaci nesmí příjemce použit v roce 2016 na tentýž účel současně s jinými prostředky
účelově poskytnutými ze státního rozpočtu na úseku státní památkové péče.
i)
Jakákoliv změna díla bude poskytovateli dotace písemně oznámena s uvedením důvodu
bez zbytečného prodlení, nejpozději do 10. 12. 2016. V případě, že se akce neuskuteční,
příjemce dotace tuto skutečnost písemně oznámí poskytovateli dotace bezodkladně poté, co tuto
skutečnost zjistil.
j)
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 provedení kontroly související s poskytnutím příspěvku, a dále nahlédnout do
příslušných dokladů a poskytnout jim k tomu potřebné údaje a vysvětlení. Vlastník je povinen
oznámit Národnímu památkového ústavu a obci pověřené dozorem termín zahájení akce obnovy
a předložit jim plán kontrolních prohlídek stavby.

Čl. IV Proplacení dotace
1.)

Poskytovatel proplatí dotaci po předložení faktur za kompletně provedené práce a po
proplaceném finančním spolupodílu příjemce při splnění podmínek uvedených v čl. II. Dotace
bude zaslána příjemci na bankovní účet příjemce č. ú. 202298941/0600 nejpozději do
31.12.2016.
2.)
Dotace nebude poskytnuta na tutéž akci obnovy kulturní památky, na kterou je poskytován
příspěvek v rámci ostatních programů Ministerstva kultury na úseku státní památkové péče v roce
2016 podle § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.

Čl. IV Vyúčtování dotace
1.)
Příjemce podpisem této smlouvy dotaci přijímá a zavazuje se, že ji použije pouze k účelu
stanovenému touto smlouvou v článku I.
2.)
Originál účetního dokladu bude opatřen poznámkou: Čerpáno z dotace města Napajedla
2016 – podíl MK (podíl poskytnutý ministerstvem kultury), Čerpáno z dotace města Napajedla
2016 – podíl obce (podíl poskytnutý městem Napajedla) a Podíl vlastníka nemovitosti (podíl
příjemce) V případě, že nebude použita celková částka, na kterou je doklad vystaven, bude
uvedena skutečná výše čerpání pro jednotlivé podíly.
3.)
Příjemce se zavazuje provést vyúčtování dotace do 10.01.2017. Celkové vyúčtování bude
provedeno na předepsaném formuláři - Vyúčtování použití dotace, který je přílohou této smlouvy.
Současně přiloží kopie dokladů (paragony, faktury a jiné), z nichž bude zřejmé, že dotace byla
použita ke stanovenému účelu dle této smlouvy (článek. I), kopie dokladů, prokazující jejich
úhradu (bankovní výpis, pokladní doklad) a fotodokumentaci vypovídající o průběhu a výsledku
obnovy kulturních památek v roce 2016. Toto vyúčtování předloží Odboru finančnímu MěÚ
Napajedla.
4.)
Současně s vyúčtováním dotace předloží i dokumentaci prokazující splnění
k propagaci poskytovatele ve smyslu čl. II. pís. e) této smlouvy.
5.)
Případné nevyužité finanční
1409287339/0800 do 31.01.2017.

prostředky
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Čl. V Sankce
1.)
V případě, že vyúčtování nebude předloženo v termínu, je tímto příjemce srozuměn, že
poskytovatel k tomuto přihlédne při poskytování dotace v budoucnu. Do doby odstranění
nedostatků nebude s příjemcem uzavřena případná další smlouva na poskytnutí dotace.
2.)
Poskytnutá dotace bude předmětem veřejnoprávní kontroly, provedené ze strany
poskytovatele. V případě, že poskytovatel zjistí nedodržení podmínek ve smyslu využití
příspěvku podle čl. I., II. a III. této smlouvy, bude to považováno za porušení rozpočtové kázně
ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů. Důsledkem bude vrácení dotace poskytovateli včetně příslušného penále.
3.)
Za méně závažné porušení rozpočtové kázně poskytovatel považuje nedodržení
podmínky uložené v čl. II písm. e) smlouvy – propagace poskytovatele . V tomto případě
poskytovatel uloží příjemci odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 10.000,- Kč.

Čl. VI Ostatní povinnosti
V případě přeměny nebo zrušení příjemce s likvidací jsou povinnosti příjemce tyto: podat bez
zbytečného odkladu informaci o přeměně společnosti příjemce a právním nástupci, v případě
likvidace podat bez zbytečného odkladu oznámení o likvidaci.

Čl.VII
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá strana obdrží 1 vyhotovení smlouvy.
Přílohy:

- Vyúčtování použití dotace

DOLOŽKA (§ 41 zák. č. 128/2000)
Osvědčuje se tímto, že na straně poskytovatele byla tato smlouva schválena Zastupitelstvem
města Napajedla dne 30.11.2016 usnesením č. 13/168/2016 a tím jsou podmínky platnosti této
smlouvy splněny.
V Napajedlích dne: 12. prosince 2016
Zbyněk Ohnoutek, místostarosta
Smluvní strany:
V Napajedlích dne: 12.12.2016

V Napajedlích dne: 12.12.2016

MĚSTO Napajedla:
otisk razítka

otisk razítka

…….……………………..……………..
Zbyněk Ohnoutek, v.r., místostarosta

…………………………………
Ing. Bronislav Sokola, v.r.
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Vyúčtování použití dotace poskytnuté městem Napajedla
dle smlouvy ze dne …………………………..
Příjemce:
sídlo:
IČ:
Poskytnutá dotace v Kč:
Prohlašuji tímto, že dotace poskytnutá podle smlouvy byla použita výhradně k účelu ve
smlouvě uvedenému. Toto dokládám přiloženým přehledem uplatněných výdajů, nákladů
a přiloženými kopiemi dokladů k těmto výdajům, nákladům.
Uplatněné náklady, výdaje:
doklad č.

popis nákladu, výdaje

částka v Kč

celkem uplatněné náklady, výdaje:
Nevyčerpaná dotace
Přílohy:

počet listů ostatní -

V Napajedlích dne:
za příjemce:
podpis:
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datum úhrady

