VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o poskytnutí dotace
č. Reg- 01/19

Účastníci, kterými jsou
Město Trutnov, IČ 00278360, Slovanské náměstí 165, Trutnov,
číslo b.ú.: 94-2429601/0710, ČNB Praha
zastoupené starostou panem Mgr. Ivanem Adamcem, na straně jedné jako poskytovatel
a
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba xxxxxxxxxxxx
Číslo b.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxx
na straně druhé jako příjemce,
uzavírají podle zákonů č. 128/2000 Sb. a č. 250/2000 Sb. ve zněních pozdějších předpisů
(podpůrně též podle Občanského zákoníku) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace takto:
1.
a)
Město Trutnov poskytuje příjemci z Programu regenerace MPZ účelovou dotaci ve výši
941.450,- Kč (slovy: devětsetčtyřicetjedentisícčtyřistapadesátkorun českých), maximálně však ve
výši 50,5 % z celkových uznatelných nákladů díla 1.864.495,75 Kč bez DPH 21% dle písm. c), při
dodržení členění (ceny bez DPH):
Dotace MKČR: 755.000,- Kč

Dotace města: 186.450,- Kč

Podíl vlastníka: 923.045,75 Kč

b)
Poskytnutí účelové dotace a uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo města Trutnova
na svém zasedání dne 29.04. 2019 svým usnesením č. ZM_2019-???/??.
c) Účelová dotace je v souladu s § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. poskytována na základě
žádosti příjemce ze dne 25.03.2019 na opravu domu č.p. xxxxxx ul. - kulturní památka č.rejstř.
ÚSKP 28460/6-5285 (dále jen „dílo“), a Rozhodnutí MKČR ze dne ??. 06. 2019 č.j. MK
?????/2019 OPP. Předmětem díla pro rok 2019 je celková obnova střechy objektu: oprava
krovu, výměna střešní krytiny, oplechování a bednění, včetně osazení 2 střešních světlíků
- vše dle schválené PD Ing.arch. P. Tomka z r. 2018.
d) Dotace je přísně účelová, nevratná a neinvestiční a může být použita 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.
e) Dotace může být použita jen na úhradu prací prováděných od 01.01.2019 do 30.11.2019,
přičemž úhrada za provedené práce musí být provedena pouze v roce 2019.
2.
Účelová dotace bude poukázána na výše uvedený účet příjemce do 14 dnů po kontrole
provedené části díla a dokladů, kterými příjemce doloží poskytovateli úhradu povinného vlastního
finančního podílu (ve výši min. 49,5 % ceny díla) na provedení této části díla.
3.
Příjemce je povinen použít poskytnutý příspěvek výlučně k výše uvedenému účelu v souladu se
zásadami hospodárnosti, efektivnosti a účelovosti ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž je povinen plnit a dodržovat pravidla stanovená
Programem regenerace MPZ (dále jen Program), platnými závaznými stanovisky nebo
rozhodnutími, vydanými památkovou péčí Odboru výstavby MěÚ Trutnov k obnově výše uvedené

kulturní památky podle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů. Příjemce prohlašuje, že se seznámil s podmínkami Programu a zavazuje se Program i
podmínky této smlouvy plnit a dodržovat.
4.
Jestliže je příjemce povinen vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném
a účinném znění (dále jen „zákon o účetnictví“), zavazuje se tímto vést v rámci vedení účetnictví
výdaje (profinancované náklady), vynaložené na dosažení účelu uvedeného v této smlouvě,
odděleně (např. analytická evidence). Jestliže příjemce není podle zákona o účetnictví povinen
vést účetnictví, zavazuje se tímto, že v případě kontroly použití dotace doloží aktuální přehled
celkových příjmů a výdajů.
5.
Příjemce je povinen označit originály účetních dokladů, prokazujících použití dotace, číslem této
smlouvy a textem „hrazeno z dotace města Trutnova“, případně „hrazeno z dotace MKČR“. U
účetních dokladů, které nejsou plně hrazeny z dotace města Trutnova, či MKČR, je třeba uvést
výši částky hrazené z dotace města Trutnova či MKČR.
6.
Příjemce je povinen po dokončení oprav předat městu Trutnov (Odboru rozvoje města MěÚ)
vyúčtování akce obnovy včetně fotodokumentace provedených prací a zavazuje se, že tak učiní
nejpozději do 08.12.2019. Doklady budou obsahovat kopie faktur, vystavených zhotovitelem díla,
včetně soupisů skutečně provedených prací a kopií výpisů z účtu, jako důkaz jejich uhrazení,
k jednotlivým fakturám. Doklady o úhradě povinného vlastního finančního podílu (ve výši min.
49,5 % ceny díla) budou ve vypořádání samostatně označeny.
7.
Město Trutnov je oprávněno ke kontrole použití dotace. Pokud nebude dotace plně vyčerpána,
příjemce její nepoužitou část vrátí nejpozději do 5 dnů po zaslání vyúčtování na výše uvedený
účet poskytovatele.
8.
Jakákoliv změna díla, či jen jeho rozsahu, bude poskytovateli písemně oznámena s uvedením
důvodu, a to bez zbytečného prodlení, nejpozději do 15.11.2019. V případě, že se akce
neuskuteční, příjemce tuto skutečnost bezodkladně písemně oznámí poskytovateli.
9.
Použití dotace v rozporu se sjednaným účelem dle čl. 1 této smlouvy, její neoprávněné zadržení,
nepředložení vyúčtování dle čl. 6 této smlouvy, jakož i porušení jiných povinností stanovených
touto smlouvou je porušením rozpočtové kázně, při němž je příjemce povinen částku ve výši
neoprávněně použité, zadržené nebo nevyúčtované dotace ve lhůtě stanovené poskytovatelem
odvést na výše uvedený účet poskytovatele a zaplatit penále v sazbě 1 promile denně z
odváděné částky ode dne jejího neoprávněného použití či zadržení nebo ode dne, kdy
nevyúčtovaná dotace měla být vyúčtována. Penále je účtováno až do provedení platby na účet
poskytovatele.
10.
V průběhu obnovy je vlastník kulturní památky povinen viditelným způsobem upozornit formou
transparentu nebo informační tabulky na skutečnost, že akce obnovy je prováděna s využitím
finančního příspěvku poskytnutého Ministerstvem kultury, což doloží fotografií při vyúčtování.
11.
Příjemce dotace je povinen průběžně fotograficky dokumentovat průběh oprav kulturní památky a
dokumentovat její výsledný stav. Tuto dokumentaci následně zašle spolu s vyúčtováním
poskytovateli dotace v tištěné barevné podobě.
12.

V případě přeměny příjemce nebo jeho zrušení s likvidací je příjemce povinen bez zbytečného
odkladu oznámit tuto skutečnost poskytovateli. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy
přecházejí i na případné právní nástupce příjemce.
13.
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou stranu.
14.
Smluvní strany se zavazují, že osobní údaje, poskytnuté v souvislosti s plněním této smlouvy,
budou zpracovávat pouze v zákonném rozsahu a přijmou veškerá opatření k tomu, aby dodržely
požadavky obecného nařízení (GDPR).

V Trutnově dne 27.06.2019

........................................................................
město Trutnov – Mgr. Ivan Adamec, starosta

.................................................................
příjemce

..................................................................
příjemce

