Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - příspěvku v rámci Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón
1. Město Slavkov u Brna, se sídlem Palackého náměstí 65, Slavkov u Brna, IČ: 00292311, za které
jedná starosta města Michal Boudný, číslo bankovního účtu 729731/0100, jako poskytovatel
příspěvku (dále jen město),
a
2. Manželé Zichovi - Ing. Miroslav Zich a Ivana Zichová, oba bytem
jako příjemce příspěvku (dále jen příjemce),
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:
I.
1. Město touto smlouvou poskytuje příjemci finanční příspěvek v celkové výši 217.000,00 Kč
(slovy: dvě stě sedmnáct tisíc korun českých), přičemž z této celkové částky je částka 37.000,00
Kč (slovy: třicet sedm tisíc korun českých) poskytována z vlastních zdrojů města a částka
180.000,00 Kč (slovy: sto osmdesát tisíc korun českých) z účelové dotace, která byla městu
poskytnuta na základě rozhodnutí ministerstva kultury č. j. MK 44316/2021 OPP ze dne 8.
července 2021 v rámci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón dle Souhrnného přehledu, kterým příjemce požádal
(žádosti) o poskytnutí příspěvku ze dne 31.3.2021, a to za účelem specifikovaným v čl. II této
smlouvy. Část dotace poskytnuté na základě rozhodnutí ministerstva kultury je u poskytovatele
vedena pod účelovým znakem 34054. Příjemce prohlašuje, že od města tento příspěvek na
uvedený účel bez jakýchkoli výhrad přijímá.
2. Příjemce se zavazuje příspěvek použít výhradně na sjednaný účel.
3. Příjemce je oprávněn čerpat příspěvek nejpozději do 31. 12. 2021. Čerpáním příspěvku se rozumí
úhrada výdajů hrazených z příspěvku.
4. Podmínky, které je příjemce povinen při použití peněžních prostředků splnit:
- Bude dodržen postup obnovy nemovité kulturní památky podle rozhodnutí Městského úřadu
Slavkov u Brna, odboru stavebního a územně plánovacího úřadu vydaného k obnově výše
uvedené nemovité kulturní památky podle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, ve znění pozdějších předpisů.
- povinností je používat příspěvek hospodárně, účelně, efektivně a v souladu s právními
předpisy, výlučně na úhradu nákladů spojených s níže uvedenými pracemi při obnově
nemovité kulturní památky; nebude užit na jiný účel. Příspěvek může být poskytnut pouze na
úhradu prací prováděných od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. 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 2021.
- povinností je dodat doklady k vyúčtování příspěvku. 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 příspěvku budou ve vypořádání
samostatně označeny. Jako vyhodnocení akce obnovy nemovité kulturní památky bude
příjemci dotace zaslána fotodokumentace (barevný tisk) vypovídající o průběhu a výsledku
obnovy nemovité kulturní památky v roce 2021, včetně doložení skutečnosti, že příjemce
příspěvku 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 písmo
k) rozpočtových pravidel). V případě provedení restaurátorských prací bude dodána
restaurátorská zpráva.
- finanční prostředky, které příjemce příspěvku použije v rozporu s touto smlouvou, vrátí v
rámci vyúčtování.

- Nevyčerpané finanční prostředky vrátí příjemce v rámci vyúčtování.
- příspěvek je veden 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.
- příspěvek se nesmí použit v roce 2021 na tentýž účel současně s jinými prostředky účelově
poskytnutými ze státního rozpočtu na úseku státní památkové péče.
- jakákoliv změna díla bude městu písemně oznámena s uvedením důvodu bez zbytečného
prodlení, nejpozději do 1. 12. 2021. V případě, že se akce neuskuteční, příjemce příspěvku
tuto skutečnost písemně oznámí městu bezodkladně poté, co tuto skutečnost zjistil. Změna
identifikačních údajů uvedených v žádosti, k níž došlo v období od podání žádosti až do
skončení období, na které byl příspěvek poskytnut, musí být příjemcem příspěvku ohlášena do
14 dnů od této změny.
- 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 písmo 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.
- Nejpozději do 4. 1. 2022 budou městu zaslány doklady k finančnímu vypořádání všech
finančních prostředků vynaložených podle tohoto rozhodnutí na obnovu nemovité kulturní
památky v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. Doklady budou obsahovat kopie faktur,
vystavených zhotovitelem díla, včetně soupisů provedených prací a kopií výpisů z účtu
k jednotlivým fakturám. Doklady o úhradě vlastního finančního podílu příjemce a doklady
k finančnímu vypořádání příspěvku budou ve vypořádání samostatně označeny. Jako
vyhodnocení akce obnovy nemovité kulturní památky bude městu do 4. 1. 2022 zaslána
fotodokumentace vypovídající o průběhu a výsledku obnovy nemovité kulturní památky
v roce 2021.
5. Žádné další podmínky související s účelem strany nesjednávají.
6. Záměr poskytnutí tohoto příspěvku a uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku byl schválen na
21. řádném zasedání zastupitelstva města dne 29.3.2021 usnesením č. 305/21/ZM/2021.
II.
1. Účel příspěvku: „Obytný dům Koláčkovo nám. č. p. 104“, rejstř. č. ÚSKP 51120/7-9012,
v městské památkové zóně Slavkov u Brna, p. č. 920 k.ú. Slavkov u Brna, obec Slavkov u Brna,
v rozsahu těchto prací podstatných pro zachování souhrnné památkové hodnoty: obnova střešního
pláště – oprava a výměna střešní krytiny, výměna střešních latí, montáž hromosvodu a další
související práce.
2. Závazné finanční podíly na nákladech vynaložených s obnovou kulturní památky v období od 1. 1.
2021 do 31. 12. 2021 podle rozhodnutí ministerstva kultury jsou:
náklady celkem (vč. DPH)
362.000,- Kč,
z toho:
příspěvek z Programu
180.000,- Kč,
podíl obce, města
37.000,- Kč,
podíl příjemce (vlastníka)
145.000,- Kč.
3. Doba, v níž má být stanoveného účelu dosažena, je období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

III.

1. Město vyplatí příspěvek příjemci na účet číslo
do pěti dnů od nabytí účinnosti
této smlouvy. Smlouva je uzavřena dnem, kdy dojde k jejímu podpisu všemi jejími účastníky (tj.
dnem podpisu posledního účastníka) a nabývá účinnost dnem jejího zveřejnění v registru smluv
dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí bez
zbytečného odkladu po jejím uzavření město.
2. Použije-li příjemce prostředky k jinému účelu než je uvedený v této smlouvě, považují se tyto
prostředky za neoprávněně zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů. V takovém případě je příjemce povinen vrátit takto neoprávněně
použité prostředky včetně penále dle platných právních přepisů.
3. V případě nedočerpání příspěvku se příjemce zavazuje vrátit nepoužité peněžní prostředky na účet
města číslo 729731/0100 nejpozději do 4.1.2022.
4. Nevrátí-li příjemce v termínu vyúčtování nevyčerpané prostředky na účet poskytovatele, považují
se tyto prostředky za neoprávněně zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů. V takovém případě je příjemce povinen vrátit takto neoprávněně
použité prostředky včetně penále dle platných právních přepisů.
5. Nepředloží-li příjemce řádně a včas vyúčtování příspěvku, je povinen vrátit 100 % příspěvku
na účet poskytovatele včetně penále dle platných právních přepisů.
6. Příjemce je povinen umožnit orgánům města provést kontrolu čerpání příspěvku po dobu 5-ti let
následujících po roce, v němž byl příspěvek poskytnut.
IV.
1. V případě přeměny příjemce (právnické osoby) nebo zrušení příjemce (právnické osoby)
s likvidací je příjemce povinen město o této skutečnosti neprodleně, tj. nejpozději do 10 dnů ode
dne, kdy tato skutečnost nastane, informovat. V případě přeměny příjemce (právnické osoby)
dojde k přechodu práv a povinností z této smlouvy vyplývajících na právního nástupce příjemce.
V případě zrušení příjemce (právnické osoby) s likvidací je příjemce povinen dosud nevyčerpané
poskytnuté finanční prostředky na základě této smlouvy bezodkladně vrátit na účet města číslo
729731/0100 nejpozději do 10 dnů ode dne přijetí rozhodnutí o zrušení právnické osoby
s likvidací příslušným orgánem této právnické osoby.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích. Po podpisu oběma smluvními stranami obdrží
dva město a jeden příjemce.
3. Účastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoli v tísni za nápadně
nevýhodných podmínek, a že text této smlouvy si přečetli a stvrzují svými vlastnoručními
podpisy, že odpovídá jejich pravé vůli.
4. Příjemce prohlašuje, že se seznámil se Zásadami Ministerstva kultury České republiky pro užití a
alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a
městských památkových zón, jejichž úplné znění vyhlásil ministr kultury č.j. MK 78.596/2018
OPP ze dne 7. 12. 2018, jimž se mění výše uvedené „Zásady“, a je si vědom všech povinností
z nich vyplývajících.
Ve Slavkově u Brna dne
za město:

za příjemce:

___________________
Michal Boudný

___________________

