
Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací 

na obnovu exteriéru památkově významných staveb 

na území města Přerova pro rok 2017 

 

Dotace se poskytuje za účelem motivace vlastníků památkově významných staveb na území 

města Přerova k zachování a obnově těchto staveb a tím k přispění ke zlepšení vzhledu města.  

1. Dotace může být poskytnuta pro účel obnovy exteriéru 

a) staveb v městské památkové zóně Přerov vymezené vyhláškou Ministerstva 

kultury ČR č.476/1992 Sb., o prohlášení historických jader vybraných měst 

za památkové zóny, 

b) staveb v ochranném pásmu městské památkové zóny Přerov vymezeném 

rozhodnutím Okresního úřadu Přerov, referátu kultury č.4/95 z 21.1.1995, 

c) staveb v ochranném pásmu kulturní památky – městský park Michalov v Přerově, 

které bylo vyhlášeno rozhodnutím OkÚ Přerov, referátu kultury pod č. RK 28/93 

dne 29.3.1993,  

d) nemovitých kulturních památek (NKP) na území města Přerova, zapsaných 

v Ústředním seznamu NKP ČR, 

e) ostatních historicky cenných staveb na území města Přerova. 

Obnovou exteriéru se pro účely těchto zásad rozumí oprava nebo obnova vnější fasády, 

výplní otvorů, střešního pláště, klempířských prvků a uměleckých prvků, a to na uličním 

průčelí stavby nebo na jinak z veřejně přístupných míst pohledově exponovaných 

plochách. 

2. Základní podmínkou pro poskytnutí dotace je soulad prací na obnově exteriéru stavby 

s požadavky státní památkové péče. 

3. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města 

pro účely tohoto programu činí 150 000,- Kč. 

4. Maximální výše dotace v jednotlivém případě činí 80 000,- Kč. 

5. O dotaci může žádat vlastník stavby nebo jiná osoba oprávněná k provedení obnovy 

exteriéru takovéto stavby (dále jen „žadatel“). 

6. Žádost o poskytnutí dotace musí být doručena do 28. února 2017 na adresu Magistrát 

města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Bratrská 34, 750 11 Přerov, 

a to v zalepené obálce označené „Žádost o poskytnutí dotace – obnova exteriéru“. 

7. Kritéria pro hodnocení žádostí o dotaci: 

 

Kritérium Počet bodů 

Zápis stavby v Ústředním seznamu nemovitých 

kulturních památek Č 

10 

Umístění stavby na území městské památkové zóny 

(MPZ) Přerov 

10 

Umístění stavby na území ochranných pásem MPZ 

Přerov a Michalov 

5 

Stavebně -historická hodnota stavby 0 – 10 



Míra komplexnosti a rozsah prací na obnově 

exteriéru 

1 - 10 

Náročnost, jedinečnost řemeslného provedení 1 - 10 

Celkové náklady na obnovu 1 – 10 

Žádosti o dotaci budou bodově ohodnoceny dle výše uvedených kritérií a dotace budou 

přiznány žadatelům v celkové výši 150 000,- Kč, a to v poměru odpovídajícímu poměru 

součtu získaných bodů (maximální výše dotace v jednotlivém případě činí 80 000,- Kč). 

8. Administrátorem žádostí o poskytnutí dotace je Odbor stavebního úřadu a životního 

prostředí Magistrátu města Přerova. 

9. O poskytnutí dotace rozhodne Zastupitelstvo města Přerova na návrh Rady města Přerova 

po doporučení hodnotící komise do 30. června 2017. 

10. Nevyhoví-li poskytovatel žádosti o poskytnutí dotace, sdělí bez zbytečného odkladu 

žadateli, že jeho žádosti nebylo vyhověno a důvod nevyhovění žádosti. 

11. Základní podmínkou pro poskytnutí dotace je vyrovnání veškerých finančních závazků 

žadatele po lhůtě splatnosti vůči městu a jím zřízeným nebo založeným organizacím, 

včetně předložení řádného vyúčtování, pokud byla žadateli městem poskytnuta dotace 

v předcházejícím období. 

12. Dotace se poskytuje jednorázově v témže roce, ve kterém bylo rozhodnuto o jejím 

poskytnutí. Podmínkou poskytnutí dotace je dokončení prací ve stejném roce. 

13. Na poskytnutí dotace není právní nárok a nelze ji soudně vymáhat. Poskytnutá dotace 

je ryze účelová. 

14. Žádost o dotaci se předkládá na vyplněném formuláři, který tvoří přílohu č. 1 tohoto 

programu. 

15. V případě neúplnosti žádosti o poskytnutí dotace administrátor vyzve žadatele k doplnění 

žádosti. Nedoplní-li žadatel svou žádost do 5 pracovních dnů ode dne výzvy 

administrátora, žádost o poskytnutí dotace se vyřadí z dalšího projednávání a posuzování. 

16. Čerpání dotace, její finanční vypořádání a kontrola budou realizovány za podmínek 

stanovených veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace, jejíž vzor je přílohou č. 2 

tohoto programu. 

17. Tento program byl schválen usnesením Zastupitelstva města Přerova č. 

…/../../…….ze dne ………… 

 

 

Příloha: 

č. 1 – Formulář žádosti o poskytnutí dotace 

č. 2 – Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

  



Příloha č. 2. Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných 

staveb na území města Přerova pro rok 2017 

 

VZOR  

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí 

dotace  
 

číslo smlouvy:………………. 

 
 

Statutární město Přerov 

IČ: 00301825 

DIČ: CZ00301825 

zastoupené …………….. 

se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2 

číslo účtu: 1884482379/0800 

(dále jen poskytovatel) 

 

a 

 

 u fyzické osoby nepodnikatele: 

jméno, příjmení:…………… 

datum narození:……. ……………. 

Bydliště: …………………………….. 

místo (adresa) pro písemnou korespondenci, je-li odlišné od bydliště:………… 

číslo bankovního účtu:……………………. 

 

 u fyzické osoby podnikatele: 

jméno, příjmení, případně odlišující dodatek zapsaný ve veřejném nebo živnostenském 

rejstříku, obchodní firma (u podnikatelů zapsaných v obchodním rejstříku) 

datum narození: …………… 

bydliště:……………… 

IČ: ………………………………… 

DIČ: v případě, že je plátcem DPH 

zapsaná ……(rejstřík, značka)… 

sídlo ………………… 

místo (adresa) pro písemnou korespondenci, je-li odlišné od sídla ………… 

číslo bankovního účtu: …………………………… 

 

 u právnické osoby: 

obchodní firma, název:……… 

IČ: …………………………………… 

DIČ: v případě, že je plátcem DPH 

zapsaná …..(rejstřík, značka)…… 

zastoupená ………………………………  



se sídlem ……………………………… 

místo (adresa) pro písemnou korespondenci, je-li odlišné od sídla ………………………… 

číslo bankovního účtu: ………………………………. 

(dále jen příjemce) 

 

 

uzavírají tuto smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Přerova podle § 

10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů a podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění 

pozdějších předpisů: 

 

 
Článek I 

Předmět smlouvy 

 

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci účelovou dotaci ve výši ………….. Kč 

(slovy: ………………………. korun českých) na ….(specifikace prací, identifikace 

stavby) v kvalitě, na něž bylo vydáno závazné stanovisko orgánu státní památkové péče 

č.j.:……..a rozsahu  

uvedeném v žádosti o dotaci) (dále jen Práce). 

 

 

Článek II  

Doba plnění 

 

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci dle článku I bodu 1 této smlouvy na 

účet číslo …………………………. vedený u ……………………….., a. s., pobočka 

…………………….., do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Dnem poskytnutí dotace je 

den odepsání finančních prostředků z účtu poskytovatele. 

 
(Pozn.: V případě, že se jedná o subjekt, který nemá účet vedený u bankovního ústavu, poskytovatel 

se zavazuje poskytnout příjemci dotaci v hotovosti, další podmínka zůstává v platnosti). 

2. Práce, na které je dotace poskytnuta, musí být provedeny v termínu do 31.12.2017. 

 

 

Článek III 

Použití a finanční vypořádání dotace 

 

1. Příjemce se zavazuje použít dotaci na účel uvedený v článku I této smlouvy v souladu 

s ustanoveními této smlouvy. Příjemce dotaci poskytnutou podle této smlouvy přijímá 

a je oprávněn použít účelovou dotaci výše uvedený účel. Příjemce se zavazuje použít 

peněžní prostředky poskytnuté podle této smlouvy co nejhospodárněji a výhradně 

v souladu s obsahem této smlouvy: 

 

 

 

2. Příjemce je povinen předložit Odboru stavebního úřadu a životního prostředí Magistrátu 

města Přerova nejpozději do 15.1.2018 vyúčtování čerpání finančních prostředků 

na formuláři „Finanční vypořádání dotace“, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a dále 



doložit kopie účetních dokladů , tj. faktur a dokladů o jejich proplacení, vč. protokolu o 

předání a převzetí Prací. 
 

3. Nevyčerpanou část dotace vrátí příjemce poskytovateli v termínu do 15.1.2018 na účet 

číslo 1884482379/0800, VS (číslo smlouvy), vedený u České spořitelny, a. s. (dále jen účet 

poskytovatele). Pokud příjemce poskytnuté peněžní prostředky ve stanovené lhůtě nevrátí 

poskytovateli, považují se tyto poskytnuté peněžní prostředky za zadržené ve smyslu 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů. 
 

4. Poskytovatel nebo osoba jím pověřená jsou oprávněni kontrolovat, zda příjemce použil 

poskytnutou dotaci ke sjednanému účelu a v souladu s ujednáními této smlouvy a zda 

příjemce splnil povinnosti pro něj vyplývající z této smlouvy, a to v rozsahu celého 

účetnictví příjemce.  

(Pozn.: Příjemce je povinen uchovávat doklady související s poskytnutou dotací po dobu 5 let ode dne 

předložení jejího finančního vypořádán – toto ustanovení bude smlouva obsahovat v případě fyzické 

osoby nepodnikatele). 

Poskytovatel nebo osoba jím pověřená jsou oprávněni provést fyzickou kontrolu Prací, na 

něž je dotace poskytnuta. 

Příjemce s výše uvedenými kontrolami souhlasí, zavazuje se je poskytovateli nebo osobě 

jím pověřené umožnit a poskytnout poskytovateli nebo osobě jím pověřené veškerou 

součinnost. 

Poskytovatel nebo osoba jím pověřená jsou povinni provádět výše uvedené kontroly 

pouze v rozsahu nezbytném ke splnění účelu těchto kontrol. 

Poskytovatel nebo osoba jím pověřená jsou oprávněni provádět výše uvedené kontroly jak 

v průběhu, tak i po dokončení Prací, nejdéle však do 5 let od ukončení Prací.  

 

5. Příjemce je povinen do 15.1.2018 na originále dokladu prokazujícího náklady, na něž byla 

použita dotace dle této smlouvy, uvést údaj o tom, že tyto náklady, příp. jaká část těchto 

nákladů, byly hrazeny z prostředků této dotace (uvést číslo smlouvy). 

 

6. Příjemce bere na vědomí, že jediným orgánem oprávněným závazně rozhodnout, zda 

dotace je či není veřejnou podporou, příp. veřejnou podporou slučitelnou se společným 

trhem, je Evropská komise. Evropská komise může rovněž uložit příjemci navrácení 

veřejné podpory spolu s příslušným úrokem. Příjemce podpisem této smlouvy stvrzuje, že 

byl s touto skutečností seznámen. 
(Pozn.: Toto ustanovení bude smlouva obsahovat v případě právnických osob). 

7. Příjemce je povinen Odboru stavebního úřadu a životního prostředí Magistrátu města 

Přerova písemně oznámit veškeré změny týkající se jeho identifikačních údajů uvedených 

v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato změna nastala nebo 

kdy tato změna byla přijata. Tuto povinnost se příjemce zavazuje plnit do 15.1.2018. 

V případě, že příjemce před uzavřením této smlouvy s poskytovatelem uzavřel jinou 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního programu poskytovatele pro r. 

2017 a splnil povinnost oznámit změnu týkající se jeho identifikačních údajů podle 

uvedené smlouvy, pak se tato povinnost považuje za splněnou i pro účely této smlouvy. 

Příslušný odbor Magistrátu města Přerova, který předmětné oznámení o změně 

identifikačních údajů příjemce obdržel, má povinnost jej bez zbytečného odkladu předat 

všem ostatním odborům Magistrátu města Přerova, které administrují žádosti o poskytnutí 

dotace z rozpočtu poskytovatele. 
 



8. Příjemce je povinen bezodkladně, nejpozději do 7 dnů ode dne vzniku této skutečnosti, 

oznámit poskytovateli zahájení insolvenčního řízení proti němu a též svůj vstup do 

likvidace. Je taktéž povinen zaslat poskytovateli informaci o své přeměně, jejíž součástí je 

projekt přeměny, a to alespoň 1 měsíc přede dnem, kdy má být přeměna schválena 

způsobem stanoveným zákonem a poskytnout mu veškerou související právní 

i ekonomickou dokumentaci a na vyžádání poskytovatele doplnit jím požadované další 

informace vztahující se k chystané přeměně. 
(Pozn.: 

 
Toto ustanovení bude smlouva obsahovat v případě právnických osob). 

 

 

Článek IV 

Sankční ujednání 

 

1. V případě neoprávněného použití nebo zadržení poskytnutých peněžních prostředků nebo 

jejich části příjemcem poskytovatel postupuje v souladu s ustanovením § 22 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů, včetně penalizace. 

2. V případě, že příjemce neuvede pravdivé údaje do čestného prohlášení, které je přílohou 

č. 5 žádosti o poskytnutí dotace, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně 

ve výši poskytnutých prostředků a poskytovatel neposkytne příjemci či jeho právnímu 

nástupci v r. 2018 veřejnou finanční podporu.    
 

3. V případě, že práce uvedené v článku I této smlouvy nebudou provedeny v termínu 

dle článku odst. 2 této smlouvy, příjemce je povinen provést odvod na účet poskytovatele 

ve výši 40 % z poskytnuté dotace. 

4. V souladu s § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů se vymezují podmínky související s účelem, na 

nějž byly peněžní prostředky poskytnuty (§ 10a odst. 5 písm. i) téhož zákona), jejichž 

porušení příjemcem bude považováno za méně závažné takto: 
 

- povinnost dle čl. III odst. 2 této smlouvy, 

- povinnost dle čl. III odst. 5 této smlouvy, 

- povinnost dle čl. III odst. 7 této smlouvy, 

- povinnost dle čl. III odst. 8 této smlouvy. 

5. Nesplní-li příjemce povinnost uvedenou v článku III bodě 2 této smlouvy, je povinen 

provést odvod za porušení rozpočtové kázně na účet poskytovatele ve výši 10 % z celkové 

výše dotace. 
 

6. Nesplní-li příjemce některou z povinností uvedených v článku III bodě 4 této smlouvy, 

poskytovatel neposkytne příjemci či jeho právnímu nástupci v r. 2018 veřejnou finanční 

podporu. Tímto ujednáním není dotčen postup podle příslušných ustanovení zákona 

č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). 
 

7. Nesplní-li příjemce povinnost uvedenou v článku III bodě 5 této smlouvy, je povinen 

provést odvod za porušení rozpočtové kázně na účet poskytovatele ve výši 5 % z celkové 

výše dotace. 

8. Nesplní-li příjemce povinnost uvedenou v článku III bodě 7, je povinen provést odvod 

za porušení rozpočtové kázně na účet poskytovatele ve výši 5 % z celkové výše dotace. 
 



9. Příjemce čestně prohlašuje, že všechny výše uváděné údaje o osobě příjemce jsou 

pravdivé. Prokáže-li se opak, je příjemce povinen provést odvod za porušení rozpočtové 

kázně na účet poskytovatele ve výši poskytnutých prostředků. 

10. Nesplní-li příjemce některou z povinností uvedenou v článku III bodu 8 této smlouvy, je 

povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně na účet poskytovatele ve výši 5 % 

z celkové výše dotace. 

(Pozn.: 
 
Toto ustanovení bude smlouva obsahovat v případě právnických osob). 

 

 

 

Článek V 

Ukončení smlouvy 

 

1. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. 

2. Smluvní strana může taktéž podat písemný návrh na zrušení této smlouvy v případech 

uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů. 

3. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět z důvodů porušení povinností příjemce 

stanovených touto smlouvou nebo příslušnými právními předpisy, případně v dalších 

případech níže uvedených, a to zejména pokud: 

a) svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

b) bylo proti němu zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

c) příjemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření 

této smlouvy, 

d) je v likvidaci. 

4. Výpověď musí být učiněna v písemné formě a musí v ní být uveden výpovědní důvod. 

Výpovědní lhůta činí 10 dnů a počíná běžet dnem následujícím po jejím doručení 

příjemci. Účinky doručení nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo 

opomenutím doručení zmařil. 

5. Příjemce je povinen vrátit poskytnuté peněžní prostředky bezhotovostním převodem na 

účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 7 dnů od ukončení této 

smlouvy výpovědí, nebude-li ve výpovědi uvedena delší lhůta. 

6. Při ukončení této smlouvy dohodou smluvních stran je příjemce povinen vrátit 

poskytnuté peněžní prostředky bezhotovostním převodem na účet poskytovatele uvedený 

v záhlaví této smlouvy nejpozději do 7 dnů ode dne uzavření dohody o ukončení této 

smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

7. Pokud příjemce poskytnuté peněžní prostředky ve stanovené lhůtě nevrátí poskytovateli, 

považují se tyto poskytnuté peněžní prostředky za zadržené ve smyslu zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů.  

 
 

Článek VI 

Závěrečná ustanovení 



 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

jeden výtisk. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

2. Příjemce bere na vědomí, že tato smlouva může být poskytnuta případným žadatelům 

o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, a zároveň může být zveřejněna. 

3. Právní vztahy touto smlouvou přímo neupravené se řídí příslušnými právními předpisy, 

zejména ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů.  

4. Uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace schválilo Zastupitelstvo města Přerova 

na svém …………… zasedání, konaném dne…………….., usnesením č. ………  . 

5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají po vzájemném projednání, dle své pravé 

a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných 

podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

 

V Přerově dne ……………… 

 

 

 

 

Za poskytovatele:      Za příjemce: 

 

 

 

………………………………................          ....................................……........... 

jméno, příjmení, funkce    jméno, příjmení, funkce 

(dle záhlaví smlouvy)     (dle záhlaví smlouvy) 

 

 

 

Přílohy:  

Příloha č. 1 – Finanční vypořádání dotace 

 


