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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

::'""';S"'

o poskytnuti a čerpání dotace poskytnuté Ministerstvem kultury České republiky v
Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2021 pro městskou památkovou zónu
Valeč - na rekonstrukci nemovitostí v k. ú. Valeč v Čechách, uzavřená mezi
smluvními stranami:
1.

Obec Valeč, lČO:00255114
se sídlem Náměstí 119, 364 55 Valeč
zastoupené Michaelou Holubcovou, starostkou obce
bankovní spojení:

a
1.

dále jen

poskytovatel

jméno, příjmení, titul:
adresa trvalého bydliště:
bankovní spojení:
dále jen

příjemce

Článek l
Obecné ustanovení
1.1. Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o rozpočtových
pravidlech") poskytuje poskytovatel v souladu s pravidly pro poskytováni
příspěvků v Programu regenerace Městských památkových rezervaci a
městských památkových zón na rok 2021, na rekonstrukci nemovitostí v k. ú.
Valeč v Čechách (dále jen ,,pravidla") a v souladu s touto smlouvou příjemci
příspěvek na účel"uvedený v článku || této smlouvy a příjemce tento příspěvek
přijímá.
1.2. Příjemce je vlastníkem objektu, na který je příspěvek určen.
Článek ll
výše příspěvku, jeho účel a doba

2.1. Příjemci se poskytuje účelový příspěvek ve výši 400 000,- KČ slovy
čtyřistatisíckorunčeských.
2.2. Účel příspěvku je: dům č.p.2 v areálu zámku (bývalý lesní úřad), rejstř. č.
ÚSKP 45085/4-1109 - repase a repliky truhlářských výplní, repase
dřevěného deštění severního vstupu, doplnění chybějících prkenných
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podlah ,finálni omítky a malby v M107 a souvÍsejÍcÍ práce - vše dle
schválené PD.
2.3. Finanční spoluúčast příjemce na plnění uvedeného účelu je 402 433 KČ. Rozpis
nákladů je následujícŕ

Náklady celkem
z toho:
- příspěvek z Programu
- podíl obce
- podíl vlastníka

802 433 Kč VC. DPH
400 000 Kč VC. DPH
O Kč
402 433 Kč vC. DPH

2.4. Uvedeného účelu musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2021.
2.5. Poskytovaný příspěvek je co do částky 400 000 Kč krytý ze státního rozpočtu,
konkrétně zdrojem z kapitoly Ministerstva kultury a poskytovatel jej obdržel ze
státního rozpočtu. Podmínky, za nichž byly poskytovateli tyto peněžní prostředky
poskytnuty, jsou součásti práv a povinnosti podle této smlouvy a v případě rozporu
mají přednost před touto smlouvou; dokumenty s podmínkami o poskytnuti prostředků
od státu jsou přílohou této smlouvy.

Článek III
Uvolněni příspěvku

Finanční prostředky ve výši příspěvku budou příjemci uvolněny formou
bezhotovostního převodu na jeho bankovní účet uvedený v této smlouvě v záhlaví a
to do 21 dnů ode dne provedení kontroly dokončení a zjevné kvality prací, na které byl
určen příspěvek, pověřenou osobou za poskytovatele. O provedené kontrole bude
proveden písemný zápis včetně fotodokumentace, kde budou uvedeny zjevné
nedostatky a stanovena lhůta k jejich odstranění; nedodržení lhůty k odstraněni
vad bude považováno za porušení podmínek poskytnutí příspěvku podle této
smlouvy.
Článek lV
Základní povinnosti příjemce
4.1. Příjemce se zavazuje dodržet veškeré platné právní předpisy a technické
normy souvÍsejÍcÍ s prováděnými pracemi, na které je určen příspěvek.
4.2. Příjemce je povinen oznámit písemně, telefonicky nebo elektronicky termín
zahájeni realizace projektu přIslušnému odboru poskytovatele. Pokud k tomu
bude příjemce příslušným odborem poskytovatele vyzván, je dále povinen
zabezpečit svoláni mIstnIho šetření v průběhu realizace stavby za účasti příjemce,
pracovníka příslušného odboru poskytovatele, zástupce zhotovitele, v případě
kulturnIch památek a objektů nacházejícIch se v památkově chráněných územích či
ochranných pásmech památek též zástupce přIslušného orgánu státní památkové
péče. Pokud bude zjištěno, že došlo k porušeni podmínek stavebního povolení nebo
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ohlášení stavby nebo závazného st?noviska orgánu státní památkové péče
vydaného k provádění daných stavebních prací, je poskytovatel oprávněn
příspěvek neposkytnout.
4.3. V případě, že příjemce uzavře smlouvu o zhotovení díla, bude smlouva
obsahovat závazek zhotovitele spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4.4. Příjemce je povinen vyúčtovat práce, na které bude čerpat příspěvek, nejpozději
do 5. ledna nás|edujÍcÍho kalendářního roku. V uvedené lhůtě je povinen předložit
přIsIušnému odboru poskytovatele závěrečné vyúčtováni realizace projektu na '
předepsaném formuláři (formulář závěrečného vyúčtování je přIlohou č. 3 pravidel).
Úhrada všech faktur musí být provedena do 31. prosince roku, ve kterém je příspěvek
poskytován. Poskytnuté peněžní prostředky nelze zaúčtovat na dary, pohoštění,
penále, úroky z úvěrů, náhrady škod, pojistné, pokuty apod.
4.5. Součásti závěrečného vyúčtování je předložení originálů účetních dokladů
(faktury, pokladní doklady a bankovní výpisy) vztahujÍcÍch se k použiti poskytnutého
příspěvku a prokazujÍcÍch skutečné celkové náklady projektu v příslušném
kalendářním roce, včetně dokladů prokazujÍcÍch splněni požadavku povinné finanční
spoluúčasti příjemce dotace. Předložené originály dokladů budou poskytovatelem
označeny razítkem o jejich využití pro vyúčtování příspěvků z rozpočtu Programu
regenerace Městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok
2021, na rekonstrukci nemovitostí v k. ú. Valeč. Po kontrole budou vráceny příjemci
dotace. Zálohová faktura se nepovažuje za podklad k závěrečnému vyúčtováni
příspěvku. Za splnění účelu čerpaných finančních prostředků a za pravdivost i správnost
závěrečného vyúčtování odpovídá osoba oprávněná jednat jménem příjemce
příspěvku, která tuto skutečnost zároveň písemně potvrdí. Příslušný odbor
poskytovatele shromáždí závěrečné vyúčtování a provede kontrolu provedeni
daného projektu.
4.6. O celkovém vyúčtování a průběhu prací vede příjemce samostatnou průkaznou
evidenci.
Článek V
Kontrolní ustanovení

5.1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zvláštním
právním předpisem kontrolovat dodrženi podmínek, za kterých má být příspěvek
poskytnut.
5.2. Příjemce je povinen v rámci výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto čWnku
předložit kontrolním orgánům poskytovatele k nahlédnutí originály všech účetních
dokladů týkajIcIch se daného účelu.
5.3. Za splněni účelu, na který má být příspěvek poskytnut, a za pravdivost i
správnost závěrečného vyúčtování odpovídá příjemce, který tuto skutečnost zároveň
písemně potvrdí.
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Článek VI
Důsledky porušeni závazků příjemce

6.1. Jestliže příjemce nesplní některou ze svých povinnosti stanovených touto
smlouvou, má poskytovatel právo odstoupit od této smlouvy a příspěvek neposkytnout.
V případě, že byl příspěvek již vyplacen a zjisti se, že příspěvek či jeho část byla
přijata neoprávněně v rozporu s touto smlouvou, pravidly nebo nebylo dosaženo účelu
sjednaného ve smlouvě, je příjemce povinen příspěvek či jeho část vrátit bez
prodlení po doručené písemné výzvě zpět poskytovateli. Pokud příjemce ve
stanovené lhůtě požadované prostředky poskytovateli nevrátí, považují se tyto
prostředky za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech. Příjemce je v
takovém případě povinen zaplatit poskytovateli penále ve výši odpovidajÍcÍ 1 %0 (slovy:
jednomu promile) zadržovaných prostředků za každý den prodlení. To nevylučuje
právo poskytovatele odstoupit od smlouvy.
6.2. Pokud poskytovatel od smlouvy odstoupí, považují se veškeré peněžní
prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité ve smyslu
zákona o rozpočtových pravidlech. Příjemce je v takovém případě povinen veškeré
poskytnuté peněžní prostředky poskytovateli vrátit a zaplatit penále ve výši 1 %0
(slovy: jednoho promile) neoprávněně použitých prostředků za každý den uplynulý
ode dne, kdy byly připsány na účet příjemce, do dne opětovného připsáni na účet
poskytovatele.
6.3. Za jednorázové porušeni jednotlivé nepeněžní povinnosti příjemce stanovené
touto smlouvou se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun
českých). Pokutu lze ukládat i opakovaně. Příjemce je povinen uhradit poskytovateli
tuto smluvní pokutu na základě výzvy, ve které poskytovatel rovněž označí povinnost,
která byla porušena. Pokud příjemce po obdržení výzvy k úhradě smluvní pokuty (či
předtím) odpovídajÍcÍ povinnost splní bez zbytečného odkladu, zváží poskytovatel
snÍženÍ či prominutí pokuty; příjemce však nemá právní nárok na prominutí nebo
snÍženÍ pokuty. Pokud příjemce povinnost, za jejich nesplněni poskytovatel
požaduje zaplacení smluvní pokuty, bez zbytečného odkladu nesplní, má
poskytovatel právo požadovat a příjemce povinnost zaplatit smluvní pokutu
opakovaně, a to vždy po měsíci prodlení se splněním této nepeněžní povinnosti.
Uplatnění ustanoveni o smluvní pokutě nevylučuje právo poskytovatele uplatnit
sankce stanovené v odst. 1 až 2 tohoto článku ani náhradu škody.
6.4. Veškeré platby jako důsledky porušeni závazků provede příjemce
formo u bezhotovostního převodu na účet poskytovatele uvedený v této smlouvě.

Článek VII
Odstoupení od smlouvy
7.1. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že příjemce
a) v době podáni žádosti o příspěvek nebo v průběhu plněni závazku nebude
splňovat podmínky pro poskytnuti příspěvku,
b) předložil poskytovateli nepravdivé či padělané podklady pro posouzeni jeho
žádosti o příspěvek,
c) porušuje své povinnosti vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy.
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7.2. V případě odstoupení od smlouvy je příjemce povinen vrátit poskytovateli již
poskytnutý příspěvek, či jeho vyplacenou část. Tyto prostředky se od okamžiku
odstoupeni považují za neoprávněně zadržené podle zákona o rozpočtových pravidlech
a příjemce je povinen zaplatit poskytovateli sankce stanovené tímto zákonem a pro tyto
případy platí body 6.1. a 6.2.
Článek VIII
Závěrečná ustanoveni

8.1. Příjemce je povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat poskytovatele,
odbor ekonomický o jakékoliv změně v údajích uvedených ve smlouvě ohledně jeho
osoby a o všech okolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na plněni jeho
povinnosti podle této smlouvy.
8.2. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména (názvu), adresy, účelu a
výše poskytnutého příspěvku.
8.3. Pokud tato smlouva či zvláštni obecně závazný předpis nestanoví jinak, řídí se
vztahy dle této smlouvy přislušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský
zákoník.
8.4. Spory z právních poměrů při poskytnuti dotace nebo návratné finanční výpomoci
včetně sporů z této smlouvy rozhoduje Krajský úřad pro Karlovarský kraj podle
správního řádu a proti rozhodnuti se nelze odvolat ani podat rozklad.
8.5. Pokud bude na majetek příjemce prohlášen úpadek podle insolvenčního zákona,
tato smlouva zaniká.
8.6. V případě, že příjemcem příspěvku je právnická osoba a dojde u ní k přeměně
nebo zrušení s likvidací, přechází práva a povinnosti z této smlouvy na právního nástupce
v případě přeměny, anebo na toho, kdo převzal likvidační zůstatek.
8.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran a je
vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží příjemce a jeden poskytovatel.
8.8. Poskytnuti dotace a uzavření této smlouvy je na základě Rozhodnutí
Ministerstva kultury o poskytnuti dotace za státního rozpočtu Obci Valeč Programu
regenerace městských památkových rezervací památkových rezervaci a
městských památkových zón na rok 2021 ze dne 7.července 2021 č.j. MK
46086/2021 OPP.
26. 11. 2021
Ve Valči dne

-

Michaela
ubcová
starostka obce Valeč
:"'BEC VAL'. C.
í'íáměsti ii g
:'.!-4 55 Va'm.
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