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č. smlouvy poskytovatele: SML/1651/2018 
č. smlouvy příjemce: ..................... 

 
 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí příspěvku 

uzavřená ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  
a § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Smluvní strany: 
 
Statutární město Přerov 
IČ: 00301825 
DIČ: CZ00301825 
zastoupené primátorem Ing. Petrem Měřínským 
se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov 
č.ú. 94-926831/0710 
(dále jen poskytovatel) 
 
a  
 
Římskokatolická farnost Přerov 
IČ: 45180199 
zastoupená farářem P. Mgr. Josefem Rosenbergem 
se sídlem Kratochvílova 166/6, 750 11 Přerov 
č.ú. 1057199/0300 
(dále jen příjemce) 
 
 

I. Obecné ustanovení 

Tato smlouva se uzavírá dle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů a § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů"), jako 
smlouva veřejnoprávní. 
 
 

II. Účel a podmínky příspěvku 

1. Poskytovatel poskytuje v rámci státní finanční podpory v Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón, schváleného usnesením vlády České 
republiky dne 25.3.1992 č. 209, na obnovu nemovité kulturní památky - kaple sv. Jiří, rejstř. 
 č. ÚSKP 16705/8-541, v Městské památkové zóně Přerov na pozemku p.č. 379 v k.ú. Přerov, 
v rozsahu těchto prací podstatných pro zachování její souhrnné památkové hodnoty, 
tj. na obnovu příčky v zádveří a další související práce, a to vlastníkovi nemovité památky, 
kterým je příjemce, účelový finanční příspěvek (dále jen příspěvek). Příspěvek není určen 
na modernizace a jiné práce prováděné v zájmu vlastníka, které nejsou pro uchování souhrnné 
památkové hodnoty kulturní památky nezbytné.  
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2. Příjemce je povinen užít příspěvek jen k účelu uvedenému v odst. 1 tohoto článku smlouvy 
a pouze za následujících podmínek: 

a) Bude dodržen postup obnovy nemovité kulturní památky podle závazného stanoviska 
Magistrátu města Přerova, se sídlem Bratrská 709/34, 750 11 Přerov, 
č.j. MMPr/099681/2015/STAV/ŽP/Bř ze dne 10.8.2015, vydaného k obnově výše uvedené 
nemovité kulturní památky podle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů; 

b) Příspěvek bude použit výlučně na úhradu nákladů spojených s výše uvedenými pracemi při 
obnově nemovité kulturní památky, příspěvek nesmí být použit k jinému účelu. Faktury, 
jejichž předmětem jsou výše uvedené práce, budou vystaveny a jejich platby poukázány 
v roce 2018; 

c) Nejpozději do 31.12.2018 budou poskytovateli zaslány příjemcem doklady k finančnímu 
vypořádání všech finančních prostředků příspěvku vynaložených podle této smlouvy 
na obnovu nemovité kulturní památky v období od 1.1.2018 do 31.12.2018, tj. vyúčtování 
příspěvku. Příspěvek bude poskytnut pouze na úhradu prací prováděných v tomto období, 
přičemž poukázání příspěvku a úhrada za provedené práce musí být provedena v roce 2018. 
Doklady budou obsahovat kopie faktur, vystavených zhotovitelem díla, včetně soupisů 
provedených prací a kopií výpisů z účtu k jednotlivým fakturám. Jako vyhodnocení akce 
obnovy nemovité kulturní památky bude poskytovateli do 31.12.2018 zaslána 
fotodokumentace (barevný tisk) vypovídající o průběhu a výsledku obnovy, dále 
restaurátorské zprávy, nemovité kulturní památky v roce 2018, včetně doložení skutečnosti, 
že příjemce v průběhu obnovy památky upozornil vhodným způsobem na skutečnost, že akce 
obnovy je prováděna s využitím příspěvku poskytnutého Ministerstvem kultury (dle písm. f) 
tohoto odstavce čl. II smlouvy); 

d) Finanční prostředky, které příjemce použije v rozporu s touto smlouvou, vrátí poskytovateli 
v rámci vyúčtování nejpozději do 31.12.2018 na účet č. 94-26831/0710 var. s. 16512018. 
Nevyčerpaný příspěvek či jeho část vrátí příjemce poskytovateli na uvedený bankovní účet 
nejpozději do 31.12.2018; 

e) Příspěvek vede příjemce v účetní evidenci odděleně tak, aby byl samotný příspěvek 
a nakládání s ním veden odděleně od ostatního majetku příjemce a v souladu se zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; 

f) V průběhu obnovy příjemce jakožto vlastník nemovité kulturní památky upozorní vhodným 
způsobem (tabulkou, transparentem, umístěním informační tabulky atp.) na skutečnost, že 
akce obnovy je prováděna s využitím příspěvku poskytnutého Ministerstvem kultury v rámci 
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón; 

g) Příspěvek nesmí být příjemcem použit v roce 2018 na tentýž účel současně s jinými 
prostředky  účelově poskytnutými ze státního rozpočtu na úseku státní památkové péče; 

h) Jakákoliv změna díla bude poskytovateli písemně oznámena s uvedením důvodu bez 
zbytečného prodlení. V případě, že se akce neuskuteční, příjemce příspěvku tuto skutečnost 
písemně oznámí poskytovateli bezodkladně poté, to tuto skutečnost zjistil; 

i) Peněžní prostředky příspěvku nesmí příjemce poskytnout jiným právnickým nebo fyzickým 
osobám, pokud nejde o úhrady spojené s realizací účelu, na nějž byl příspěvek poskytnut; 

j) Příjemce je povinen do 10 dnů oznámit poskytovateli zahájení insolvenčního řízení, vstup 
právnické osoby do likvidace, změnu statutárního orgánu nebo jeho člena, změnu názvu, 
bankovního spojení, sídla či adresy. 
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III. Výše a čerpání příspěvku 

1. Příspěvek bude poskytnut jednorázově ve výši 28 000,00 Kč bezhotovostním převodem z účtu 
poskytovatele na účet příjemce do 5 pracovních dnů po nabytí platnosti této smlouvy.  

2. O užití příspěvku vede příjemce samostatnou průkaznou účetní evidenci. Dále se zavazuje 
uchovávat tuto účetní evidenci po dobu 5 let po skončení akce.  

3. Pokud příjemce použije příspěvek v rozporu s touto smlouvou nebo nevyčerpá všechny 
prostředky příspěvku na stanovený účel, je povinen vrátit poskytovateli nevyčerpanou částku 
nejpozději do 15 dnů po předložení vyúčtování příspěvku bezhotovostním převodem na účet 
poskytovatele.  

 
 

IV. Porušení rozpočtové kázně a výpověď smlouvy 

1. Příjemce bere na vědomí, že každé porušení povinností podle této smlouvy bude považováno za 
porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů a poskytovatel je oprávněn požadovat odvod a úhradu penále za porušení rozpočtové 
kázně. 

2. V souladu s § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 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. II odst. 2, písm. h) této smlouvy,  
- povinnost dle čl. II odst. 2, písm. j) této smlouvy (vyjma povinnosti příjemce oznámit zahájení 

insolvenčního řízení a vstup do likvidace). 
V případě porušení kterékoliv z těchto povinností uloží poskytovatel příjemci odvod za porušení 
rozpočtové kázně ve výši 5 % celkové částky příspěvku.  

3. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět z důvodů na straně příjemce, a to zejména 
v případě, že po uzavření této smlouvy nastane nebo vyjde najevo skutečnost, která 
poskytovatele opravňuje příspěvek nebo jeho část odejmout. Takovými skutečnostmi jsou 
například zjištění poskytovatele, že údaje, které mu příjemce sdělil a které měly vliv 
na rozhodnutí o poskytnutí dotace, jsou nepravdivé, nebo využití příspěvku není v souladu 
s účelem uvedeným v čl. II. odst. 1 této smlouvy.  

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

5. Výpovědní lhůta činí 10 dnů a začíná běžet dnem následujícím po jejím doručení příjemci. Účinky 
doručení nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil. 

6. V písemné výpovědi poskytovatel uvede zjištěné skutečnosti, které jej prokazatelně vedly 
k výpovědi smlouvy, a vyzve příjemce k vrácení příspěvku nebo jeho části. Příjemce je povinen 
tyto prostředky vrátit do 15 dnů od ukončení smlouvy bezhotovostním převodem na účet 
poskytovatele uvedený ve výpovědi. Pokud příspěvek ještě nebyl převeden na účet příjemce, má 
poskytovatel právo příspěvek neposkytnout.  

7. Poskytovatel je oprávněn požadovat úhradu penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 
1 promile denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, nejvýše však do výše 
této částky.  
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V. Ostatní ujednání 

1. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy na straně příjemce ke změně podmínek, 
za kterých byl příspěvek poskytnut, je příjemce povinen oznámit toto poskytovateli neprodleně 
po zjištění změny.  

2. Poskytovatel je oprávněn provádět u příjemce kontrolu účetnictví, příp. dalších skutečností, 
v rozsahu potřebném k posouzení, zda je tato smlouva dodržována a je naplněn účel příspěvku.  

3. Příjemce se zavazuje umožnit poskytovateli nebo jím pověřeným osobám provést kdykoli 
(i v průběhu realizace) komplexní kontrolu postupu a výsledků realizace akce, včetně použití 
finančních prostředků a zpřístupnit na požádání veškeré doklady související s realizací akce 
a s plněním této smlouvy. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních 
a finančních orgánů státní správy České republiky.  

4. Tento příspěvek nemá charakter veřejné podpory. 

 
 

VI. Závěrečná ujednání 

1. Jako kontaktní místo poskytovatele se pro účely této smlouvy stanovuje: Magistrát města 
Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení ochrany životního prostředí a 
památkové péče, Bratrská 34, Přerov.  

2. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 
obdrží po jednom vyhotovení, jeden stejnopis je určen pro potřeby Ministerstva kultury, z jehož 
Programu prostředky příspěvku pocházejí.  

3. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků, 
podepsaných oběma smluvními stranami.  

4. Statutární město Přerov (dále jen „Správce“) informuje příjemce ve smyslu čl. 13 Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, že bude zpracovávat osobní 
údaje uvedené v této smlouvě, a to pouze v rozsahu nezbytném a po dobu nezbytnou pro plnění 
této smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů Správcem jsou k dispozici na 
https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-
gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/ 

5. Na důkaz výslovného souhlasu s obsahem a všemi ustanoveními této smlouvy a své pravé, 
svobodné a vážné vůle, je tato smlouva po jejím přečtení smluvními stranami vlastnoručně 
podepsána.  

6. Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem převodu 
(odepsáním) prostředků z účtu poskytovatele. 

7. Poskytnutí příspěvku příjemci a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku bylo 
schváleno Zastupitelstvem města Přerova na 3. zasedání konaném dne 10.12.2018 usnesením č. 
………………... 

 
V Přerově dne       V Přerově dne 
 
 
 
Za poskytovatele      Za příjemce 

https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/
https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/

