Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
číslo smlouvy: SML/…../2022
Statutární město Přerov
IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825
zastoupené Ing. Petrem Měřínským, primátorem
se sídlem Bratrská 709/34, Přerov, I-Město, 750 02 Přerov 2
číslo účtu: 1884482379/0800
(dále jen poskytovatel)
a
Římskokatolická farnost Přerov
IČ: 45180199
zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob, č. evidence 8/1-02-277/1994
zastoupená P. Mgr. Josefem Rosenbergem, farářem
se sídlem Kratochvílova 116/6, 750 02 Přerov
číslo účtu: ČSOB, a.s., č.ú. 1057199/0300
(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 350 000,- Kč
(slovy: třistapadesáttisíc korun českých) na práce spojené s IV. etapou celkové opravy
střechy kostela sv. Vavřince v Přerově, rejstř. č. ÚKSP 41212/8-538, v ochranném pásmu
Městské památkové zóny Přerov, pozemek p.č. 1, k.ú. Přerov, obec Přerov, okres Přerov,
Olomoucký kraj, a to v souladu se závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče
č.j. MMPr/124151/2018/STAV/ŽP/Bř, a v souladu se souhlasem stavebního úřadu
č.j. MMPr/124245/2018/JP s provedením ohlášené stavby „Kostel sv. Vavřince v Přerově –
výměna střešní krytiny a některých prvků krovu, vč. souvisejících prací“ (dále jen Práce).
2. Příjemce dotaci poskytnutou podle této smlouvy přijímá a je oprávněn tuto použít pouze
pro účel uvedený v článku I odst. 1 této smlouvy. Příjemce se zavazuje použít peněžní
prostředky poskytnuté podle této smlouvy co nejhospodárněji a výhradně v souladu
s obsahem této smlouvy.
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Článek II
Doba plnění
1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci dle článku I bodu 1 této smlouvy na účet
číslo 1057199/0300 vedený u ČSOB, a. s. do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Dnem
poskytnutí dotace je den odepsání finančních prostředků z účtu poskytovatele.
2. Dotace může být použita pouze na úhradu nákladů na Práce, které příjemci vznikly nejdříve
1.1.2022 a zároveň Práce, na které je dotace poskytnuta, musí být provedeny do 31.12.2022.

Článek III
Použití a finanční vypořádání dotace
1.

Příjemce se zavazuje použít peněžní prostředky poskytnuté podle této smlouvy
co nejhospodárněji a výhradně v souladu s obsahem této smlouvy.

2. Příjemce se zavazuje podílet se na financování celkových nákladů na Práce, na něž byla
dotace poskytnuta, minimálně 70 % jejich celkových nákladů, a to z jiných zdrojů,
než je dotace od poskytovatele. V případě, že skutečně vynaložené celkové náklady na účel
uvedený v článku I bodě 1 této smlouvy budou nižší než celkové předpokládané náklady, lze
z poskytnuté dotace použít pouze částku do výše odpovídající 30 % skutečně vynaložených
celkových nákladů.
3. Příjemce je povinen předložit Odboru stavebního úřadu a životního prostředí Magistrátu
města Přerova nejpozději do 31.1.2023 vyúčtování čerpání finančních prostředků
na formuláři „Finanční vypořádání dotace“, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
4. Nevyčerpané peněžní prostředky dotace vrátí příjemce poskytovateli v termínu do 31.1.2023
na účet číslo 19-1884482379/0800, VS 14302019 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.
5. 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. Příjemce je povinen uchovávat doklady související s poskytnutou dotací
po dobu 5 let ode dne předložení jejího finančního vypořádání.
Poskytovatel nebo osoba jím pověřená jsou oprávněni provést fyzickou kontrolu realizace
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.
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6. Příjemce je povinen do 31.1.2023 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).
7. 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.
8. 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 31.1.2023.
9. 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.

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 o tom, že žadatel
nemá vůči městu a jím zřízeným nebo založeným organizacím žádné závazky po lhůtě
splatnosti, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši poskytnutých
prostředků a poskytovatel neposkytne příjemci či jeho právnímu nástupci v r. 2023 a 2024
veřejnou finanční podporu. V případě, že příjemce neuvede pravdivé údaje dle první věty
tohoto odstavce z důvodu administrativního pochybení marginálního charakteru, které nemá
vliv na účel dotace dle článku I této smlouvy, je povinen provést odvod za porušení
rozpočtové kázně ve výši 5 % z celkové výše dotace; v takovém případě pro příjemce neplatí
omezení dle druhé věty tohoto odstavce.
3. V případě, že Práce uvedené v článku I této smlouvy nebudou provedeny do 31.12.2022,
příjemce je povinen provést odvod na účet poskytovatele ve výši 40 % z poskytnuté dotace.
Povinnost příjemce dle článku III odst. 2 této smlouvy, podílet se na financování celkových
nákladů na Práce uskutečněné do 31.12.2022 minimálně 70 % z jiných zdrojů, než je dotace
poskytovatele, zůstává nedotčena.
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
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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. 3 této smlouvy,
- povinnost dle čl. III odst. 6 této smlouvy,
- povinnost dle čl. III odst. 8 této smlouvy,
- povinnost dle čl. III odst. 9 této smlouvy.
5. Nesplní-li příjemce povinnost uvedenou v článku III odst. 3 této smlouvy, je povinen provést
odvod za porušení rozpočtové kázně na účet poskytovatele ve výši 5 % z celkové výše
dotace.
6. Nesplní-li příjemce některou z povinností uvedených v článku III odst. 5 této smlouvy,
poskytovatel neposkytne příjemci či jeho právnímu nástupci v r. 2023 a 2024 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 odst. 6 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 odst. 8 této smlouvy, 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. V případě, že příjemce neuvede pravdivé
údaje dle první věty tohoto odstavce z důvodu administrativního pochybení marginálního
charakteru, které nemá vliv na účel dotace dle článku I této smlouvy, je povinen provést
odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 5 % z celkové výše dotace.
10. Nesplní-li příjemce některou z povinností uvedenou v článku III odst. 9 této smlouvy, je
povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně na účet poskytovatele ve výši 5 %
z celkové výše dotace.
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,
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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.

5.

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.

6.

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.

7.

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.

8.

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 uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
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. 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-dlezakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/
4. 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.
5. Uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace schválilo Zastupitelstvo města Přerova
na svém x. zasedání, konaném dne xx.xx.2022, usnesením č. xxxxxxxx/2022.
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6. 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 ………………

V Přerově dne……………….

Za poskytovatele:

Za příjemce:

………………………………................
Ing. Petr Měřínský
primátor

.

...................................……...........
Mgr. Josef Rosenberg
farář farnosti

Přílohy:
Příloha č. 1 – Finanční vypořádání dotace
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