
Strana 1 (celkem 6) 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran 
ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 

(ZZ01178.0001) 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:     70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: RNDr. Marie Kružíková, členka Rady Kraje Vysočina 
bankovní spojení:    Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu:   4050004999/6800 
(dále jen “Kraj”) 

 
a 
 
Římskokatolická farnost Březník 
se sídlem:     675 74 Březník 58 
doručovací adresa: 675 71 Jinošov 21 
IČO:   64269434 
zastoupená:  Josefem Požárem, administrátorem farnosti 
bankovní spojení:       Československá obchodní banka, a.s.     
číslo účtu:   191123926/0300 
(dále jen “Příjemce”)  
 
se dohodly takto: 
 

 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci obnovy kulturní památky „Březník, kostel Nanebevzetí Panny Marie – 
obnova střešního pláště“ rejstř. č. 25613/7-2546, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí 
dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „obnova“). 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného 

doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu: 

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajský úřad Kraje Vysočina, 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy zaniká 
a nárok na dotaci nevznikne. 

jakoubkova
Textový rámeček
ZK-03-2015-73, př. 3počet stran: 342



Strana 2 (celkem 6) 

Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 

obnovu realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy 
a podmínkami této smlouvy. 
 

2) Příjemce se zavazuje vrátit zpět dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u obnovy, která byla realizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou 
(udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných 

webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace 

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na obnovu dotaci ve výši 350 000 Kč (slovy: 

Třistapadesáttisíckorunčeských). 
 
2)  Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady obnovy jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem 
Příjemce. 

b)  Vlastní podíl příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními prostředky 
Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (podíl obce, jiné dotace a příspěvky, granty, 
dary, práce svépomocí, nákup materiálu apod.). Příjemce musí být schopen prokázat jejich 
výši.  

 
Celkové náklady obnovy 1 226 060 Kč 
Výše dotace v Kč 350 000 Kč 
Výše dotace v %  28,55% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v % 71,45% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v Kč 876 060 Kč 

 

3)   Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady obnovy překročí celkovou předpokládanou výši nákladů obnovy uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady obnovy nižší než výše celkových nákladů obnovy uvedená v tabulce v odst. 2, 
procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka 
dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla 
zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento 
odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům obnovy dle Čl. 5 odst. 2. 

 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, a vztahují se na ni veškerá ustanovení tohoto zákona. 

 
5) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků, 

státního rozpočtu, strukturálních fondů Evropské unie nebo jiných fondů, pokud dále není 
stanoveno jinak a pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Dotaci nelze 
poskytnout na akci při obnově kulturní památky, která je podpořena finančním příspěvkem 
v rámci Programu záchrany architektonického dědictví MK, Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón MK a Programu restaurování movitých 
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kulturních památek MK. Výše poskytnutých dotací na obnovu však v takovém případě nesmí 
přesáhnout 100% celkových nákladů obnovy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného 
doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude 
doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, 
nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká. 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 
1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci obnovy a povinen obnovu zrealizovat nejpozději 

do 15. listopadu 2015. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci obnovy vznikají dnem 1. ledna kalendářního roku, v němž je 

dotace poskytnuta. 
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících 

s realizací obnovy, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné.  Celkové 
náklady obnovy ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví 
Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy. 

 
4) Příjemce může některé práce provádět svépomocí, ty budou doloženy buď samostatným 

položkovým rozpočtem vypracovaným a potvrzeným dodavatelem stavebních prací nebo 
odborným posudkem provedených prací. Hodnota provedených prací svépomocí bude 
započítána pouze do výše minimálního procentuálního podílu Příjemce. Zbývající náklady je 
třeba doložit účetními doklady. 

 
5)  Neuznatelné náklady (výdaje) jsou: 

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) správní poplatky, 
c) stavební dozor, 
d) modernizace a jiné úpravy kulturní památky prováděné pouze v zájmu jejího vlastníka 

(zateplování, nové vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, 
zdravotně technické instalace, nové dispoziční změny, zřizování obytných podkroví atd.), 

e) pořízení průzkumů (stavebně-historického, restaurátorského, mykologického,….), 
f) náklady (výdaje) na publicitu. 

 
6) Uznatelné náklady (výdaje) obnovy jsou pouze ty, které bezprostředně souvisí s obnovou kulturní 

památky. 
 
7) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy a Přílohou této smlouvy, 

použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy. Pokud dále dojde 
k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy, případně nebudou některé 
náklady (výdaje) uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady (výdaje) 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
 

Příjemce se zavazuje: 
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a) dotaci přijmout, 
b) realizovat obnovu při dodržení této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a zajistit řádné a 
oddělené sledování dotací poskytnutých na obnovu a celkových nákladů na obnovu. Pokud 
Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci 
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů rozšířenou 
tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve 
smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, 
srozumitelné, a aby uskutečněné výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k obnově (na 
dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k obnově). Příjemce odpovídá za 
řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících celkové 
náklady obnovy (faktury, stvrzenky, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace 
ZZ01178.0001“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na obnovu nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž 
Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci 
využít i na finanční krytí také DPH, která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do doby ukončení realizace 
obnovy. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního 
úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh, 

e) prokázat úhradu celkových nákladů obnovy, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu 
(možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady, 

f) doručit Kraji do 15. listopadu 2015 (rozhodující je datum poštovního razítka) závěrečnou 
zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat: 

- stručný popis realizace obnovy kulturní památky  
- finanční vyúčtování obnovy s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování 
- kopie označených prvotních, resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů 

obnovy a jejich úhradě, 
- doklad potvrzující ukončení obnovy (např. zápis z výkonu dozoru obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností z hlediska státní památkové péče, kolaudační 
rozhodnutí, zápis o předání a převzetí stavby mezi vlastníkem a zhotovitelem 
obnovy). 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy archivovat 

následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů potvrzujících celkové náklady obnovy (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování obnovy, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy. 
j) zajistit udržitelnost obnovy v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do 

doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení příjemce 
s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode 
dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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Čl. 9 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace obnovy i po jejím dokončení, a to po dobu 

deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední 
z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) až písm. f) a písm. i) až písm. k) této smlouvy. 

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy. 

 
Čl. 10 

Publicita 
 

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o obnově kulturní památky 
uvést fakt, že obnova byla podpořena Krajem. 

 
2) Příjemce umístí na kulturní památku tabulku s nápisem „Kraj Vysočina podpořil obnovu kulturní 

památky“, a to až do ukončení realizace obnovy kulturní památky. 
 

3) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let s veškerým majetkem podpořeným z dotace v souladu 
se smlouvou o poskytnutí dotace, a to s péčí řádného hospodáře, zejména je povinen zajistit 
zachování výsledků realizace předmětné obnovy po celou dobu udržitelnosti projektu. 
 

Čl. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto 
zákona.   

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami 
dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

 
2) V případě rozporu mezi Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 a  Přílohou č. 1 této smlouvy se použijí 

ustanovení Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 této smlouvy. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, email: panackova.j@kr-
vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 

dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. 
Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu 
je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci obnovy uvedené v Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření obnovy, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, 
není možné povolit. 

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 
6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům než je plnění podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro 

Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle 

jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

a) Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace ze dne 8. 1. 2015. 
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 12. 5. 2015 

usnesením č.  
 
 
V…………………………. dne……………   V Jihlavě dne …………………. 
 
 
 
 
 
 
 

Za Příjemce       Za Kraj 

Josef Požár  RNDr. Marie Kružíková 
administrátor farnosti      členka Rady Kraje Vysočina 
 
 
 
 
……………….….……………….    ………………….….………………. 
podpis       podpis 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran 
ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 

(ZZ01178.0004) 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:     70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: RNDr. Marie Kružíková, členka Rady Kraje Vysočina 
bankovní spojení:    Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu:   4050004999/6800 
(dále jen “Kraj”) 

 
a 
 
Městys Okříšky 
se sídlem:     Jihlavská 1, 675 21 Okříšky 
IČO:   00290050 
zastoupený:  Zdeňkem Ryšavým, starostou obce 
bankovní spojení:    Komerční banka, a.s.         
číslo účtu:  1524-711/0100 
(dále jen “Příjemce”)  
 
se dohodly takto: 
 

 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci obnovy kulturní památky „Okříšky, zámek – II. etapa obnovy opěrné zdi 
a altánu“ rejstř. č. 33503/7-2942, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří 
nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „obnova“). 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného 

doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu: 

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajský úřad Kraje Vysočina, 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy zaniká 
a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 

obnovu realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy 
a podmínkami této smlouvy. 
 

2) Příjemce se zavazuje vrátit zpět dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u obnovy, která byla realizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou 
(udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných 

webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace 

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na obnovu dotaci ve výši 350 000 Kč (slovy: 

Třistapadesáttisíckorunčeských). 
 
2)  Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady obnovy jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem 
Příjemce. 

b)  Vlastní podíl příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními prostředky 
Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (podíl obce, jiné dotace a příspěvky, granty, 
dary, práce svépomocí, nákup materiálu apod.). Příjemce musí být schopen prokázat jejich 
výši.  

 
Celkové náklady obnovy 759 795 Kč 
Výše dotace v Kč 350 000 Kč 
Výše dotace v %  46,07% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v % 53,93% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v Kč 409 795 Kč 

 

3)   Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady obnovy překročí celkovou předpokládanou výši nákladů obnovy uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady obnovy nižší než výše celkových nákladů obnovy uvedená v tabulce v odst. 2, 
procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka 
dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla 
zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento 
odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům obnovy dle Čl. 5 odst. 2. 

 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, a vztahují se na ni veškerá ustanovení tohoto zákona. 

 
5) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků, 

státního rozpočtu, strukturálních fondů Evropské unie nebo jiných fondů, pokud dále není 
stanoveno jinak a pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Dotaci nelze 
poskytnout na akci při obnově kulturní památky, která je podpořena finančním příspěvkem 
v rámci Programu záchrany architektonického dědictví MK, Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón MK a Programu restaurování movitých 
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kulturních památek MK. Výše poskytnutých dotací na obnovu však v takovém případě nesmí 
přesáhnout 100% celkových nákladů obnovy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného 
doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude 
doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, 
nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká. 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 
1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci obnovy a povinen obnovu zrealizovat nejpozději 

do 15. listopadu 2015. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci obnovy vznikají dnem 1. ledna kalendářního roku, v němž je 

dotace poskytnuta. 
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících 

s realizací obnovy, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné.  Celkové 
náklady obnovy ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví 
Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy. 

 
4) Příjemce může některé práce provádět svépomocí, ty budou doloženy buď samostatným 

položkovým rozpočtem vypracovaným a potvrzeným dodavatelem stavebních prací nebo 
odborným posudkem provedených prací. Hodnota provedených prací svépomocí bude 
započítána pouze do výše minimálního procentuálního podílu Příjemce. Zbývající náklady je 
třeba doložit účetními doklady. 

 
5)  Neuznatelné náklady (výdaje) jsou: 

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) správní poplatky, 
c) stavební dozor, 
d) modernizace a jiné úpravy kulturní památky prováděné pouze v zájmu jejího vlastníka 

(zateplování, nové vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, 
zdravotně technické instalace, nové dispoziční změny, zřizování obytných podkroví atd.), 

e) pořízení průzkumů (stavebně-historického, restaurátorského, mykologického,….), 
f) náklady (výdaje) na publicitu. 

 
6) Uznatelné náklady (výdaje) obnovy jsou pouze ty, které bezprostředně souvisí s obnovou kulturní 

památky. 
 
7) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy a Přílohou této smlouvy, 

použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy. Pokud dále dojde 
k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy, případně nebudou některé 
náklady (výdaje) uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady (výdaje) 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
 

Příjemce se zavazuje: 
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a) dotaci přijmout, 
b) realizovat obnovu při dodržení této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a zajistit řádné a 
oddělené sledování dotací poskytnutých na obnovu a celkových nákladů na obnovu. Pokud 
Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci 
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů rozšířenou 
tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve 
smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, 
srozumitelné, a aby uskutečněné výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k obnově (na 
dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k obnově). Příjemce odpovídá za 
řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících celkové 
náklady obnovy (faktury, stvrzenky, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace 
ZZ01178.0004“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na obnovu nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž 
Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci 
využít i na finanční krytí také DPH, která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do doby ukončení realizace 
obnovy. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního 
úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh, 

e) prokázat úhradu celkových nákladů obnovy, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu 
(možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady, 

f) doručit Kraji do 15. listopadu 2015 (rozhodující je datum poštovního razítka) závěrečnou 
zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat: 

- stručný popis realizace obnovy kulturní památky  
- finanční vyúčtování obnovy s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování 
- kopie označených prvotních, resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů 

obnovy a jejich úhradě, 
- doklad potvrzující ukončení obnovy (např. zápis z výkonu dozoru obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností z hlediska státní památkové péče, kolaudační 
rozhodnutí, zápis o předání a převzetí stavby mezi vlastníkem a zhotovitelem 
obnovy). 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy archivovat 

následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů potvrzujících celkové náklady obnovy (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování obnovy, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy. 
j) zajistit udržitelnost obnovy v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do 

doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení příjemce 
s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode 
dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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Čl. 9 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace obnovy i po jejím dokončení, a to po dobu 

deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední 
z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) až písm. f) a písm. i) až písm. k) této smlouvy. 

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy. 

 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o obnově kulturní památky 

uvést fakt, že obnova byla podpořena Krajem. 
 
2) Příjemce umístí na kulturní památku tabulku s nápisem „Kraj Vysočina podpořil obnovu kulturní 

památky“, a to až do ukončení realizace obnovy kulturní památky. 
 

3) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let s veškerým majetkem podpořeným z dotace v souladu 
se smlouvou o poskytnutí dotace, a to s péčí řádného hospodáře, zejména je povinen zajistit 
zachování výsledků realizace předmětné obnovy po celou dobu udržitelnosti projektu. 
 

Čl. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto 
zákona.   

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami 
dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

 
2) V případě rozporu mezi Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 a  Přílohou č. 1 této smlouvy se použijí 

ustanovení Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 této smlouvy. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, email: panackova.j@kr-
vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 

dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. 
Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu 
je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci obnovy uvedené v Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření obnovy, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, 
není možné povolit. 

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 
6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům než je plnění podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro 

Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle 

jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

a) Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace ze dne 29. 1. 2015. 
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 12. 5. 2015 

usnesením č.  
 
 
V…………………………. dne……………   V Jihlavě dne …………………. 
 
 
 
 
 
 

Za Příjemce       Za Kraj 

Zdeněk Ryšavý  RNDr. Marie Kružíková 
starosta městyse      členka Rady Kraje Vysočina 
 
 
 
……………….….……………….    ………………….….………………. 
podpis       podpis 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran 
ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 

(ZZ01178.0005) 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:     70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: RNDr. Marie Kružíková, členka Rady Kraje Vysočina 
bankovní spojení:    Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu:   4050004999/6800 
(dále jen “Kraj”) 

 
a 
 
Římskokatolická farnost Litohoř 
se sídlem:     675 44 Litohoř 44 
doručovací adresa: Kosmákova 72, 676 02 Moravské Budějovice 
IČO:   67006167 
zastoupená:  Mgr. Petrem Pilerem, Ph.D. 
bankovní spojení:     Česká spořitelna, a.s.        
číslo účtu:  1523733339/0800 
(dále jen “Příjemce”)  
 
se dohodly takto: 
 

 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci obnovy kulturní památky „Litohoř, kostel sv. Jana Nepomuckého – 
II. etapa obnovy střešního pláště“, rejstř. č. 41633/7-2829, blíže specifikované v žádosti 
o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „obnova“). 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného 

doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu: 

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajský úřad Kraje Vysočina, 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy zaniká 
a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 

obnovu realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy 
a podmínkami této smlouvy. 
 

2) Příjemce se zavazuje vrátit zpět dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u obnovy, která byla realizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou 
(udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných 

webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace 

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na obnovu dotaci ve výši 350 000 Kč (slovy: 

Třistapadesáttisíckorunčeských). 
 
2)  Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady obnovy jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem 
Příjemce. 

b)  Vlastní podíl příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními prostředky 
Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (podíl obce, jiné dotace a příspěvky, granty, 
dary, práce svépomocí, nákup materiálu apod.). Příjemce musí být schopen prokázat jejich 
výši.  

 
Celkové náklady obnovy 963 243 Kč 
Výše dotace v Kč 350 000 Kč 
Výše dotace v %  36,34% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v % 63,66% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v Kč 613 243 Kč 

 

3)   Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady obnovy překročí celkovou předpokládanou výši nákladů obnovy uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady obnovy nižší než výše celkových nákladů obnovy uvedená v tabulce v odst. 2, 
procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka 
dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla 
zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento 
odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům obnovy dle Čl. 5 odst. 2. 

 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, a vztahují se na ni veškerá ustanovení tohoto zákona. 

 
5) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků, 

státního rozpočtu, strukturálních fondů Evropské unie nebo jiných fondů, pokud dále není 
stanoveno jinak a pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Dotaci nelze 
poskytnout na akci při obnově kulturní památky, která je podpořena finančním příspěvkem 
v rámci Programu záchrany architektonického dědictví MK, Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón MK a Programu restaurování movitých 
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kulturních památek MK. Výše poskytnutých dotací na obnovu však v takovém případě nesmí 
přesáhnout 100% celkových nákladů obnovy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného 
doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude 
doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, 
nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká. 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 
1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci obnovy a povinen obnovu zrealizovat nejpozději 

do 15. listopadu 2015. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci obnovy vznikají dnem 1. ledna kalendářního roku, v němž je 

dotace poskytnuta. 
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících 

s realizací obnovy, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné.  Celkové 
náklady obnovy ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví 
Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy. 

 
4) Příjemce může některé práce provádět svépomocí, ty budou doloženy buď samostatným 

položkovým rozpočtem vypracovaným a potvrzeným dodavatelem stavebních prací nebo 
odborným posudkem provedených prací. Hodnota provedených prací svépomocí bude 
započítána pouze do výše minimálního procentuálního podílu Příjemce. Zbývající náklady je 
třeba doložit účetními doklady. 

 
5)  Neuznatelné náklady (výdaje) jsou: 

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) správní poplatky, 
c) stavební dozor, 
d) modernizace a jiné úpravy kulturní památky prováděné pouze v zájmu jejího vlastníka 

(zateplování, nové vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, 
zdravotně technické instalace, nové dispoziční změny, zřizování obytných podkroví atd.), 

e) pořízení průzkumů (stavebně-historického, restaurátorského, mykologického,….), 
f) náklady (výdaje) na publicitu. 

 
6) Uznatelné náklady (výdaje) obnovy jsou pouze ty, které bezprostředně souvisí s obnovou kulturní 

památky. 
 
7) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy a Přílohou této smlouvy, 

použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy. Pokud dále dojde 
k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy, případně nebudou některé 
náklady (výdaje) uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady (výdaje) 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
 

Příjemce se zavazuje: 
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a) dotaci přijmout, 
b) realizovat obnovu při dodržení této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a zajistit řádné a 
oddělené sledování dotací poskytnutých na obnovu a celkových nákladů na obnovu. Pokud 
Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci 
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů rozšířenou 
tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve 
smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, 
srozumitelné, a aby uskutečněné výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k obnově (na 
dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k obnově). Příjemce odpovídá za 
řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících celkové 
náklady obnovy (faktury, stvrzenky, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace 
ZZ01178.0005“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na obnovu nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž 
Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci 
využít i na finanční krytí také DPH, která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do doby ukončení realizace 
obnovy. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního 
úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh, 

e) prokázat úhradu celkových nákladů obnovy, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu 
(možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady, 

f) doručit Kraji do 15. listopadu 2015 (rozhodující je datum poštovního razítka) závěrečnou 
zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat: 

- stručný popis realizace obnovy kulturní památky  
- finanční vyúčtování obnovy s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování 
- kopie označených prvotních, resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů 

obnovy a jejich úhradě, 
- doklad potvrzující ukončení obnovy (např. zápis z výkonu dozoru obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností z hlediska státní památkové péče, kolaudační 
rozhodnutí, zápis o předání a převzetí stavby mezi vlastníkem a zhotovitelem 
obnovy). 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy archivovat 

následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů potvrzujících celkové náklady obnovy (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování obnovy, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy. 
j) zajistit udržitelnost obnovy v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do 

doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení příjemce 
s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode 
dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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Čl. 9 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace obnovy i po jejím dokončení, a to po dobu 

deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední 
z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) až písm. f) a písm. i) až písm. k) této smlouvy. 

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy. 

 
Čl. 10 

Publicita 
 

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o obnově kulturní památky 
uvést fakt, že obnova byla podpořena Krajem. 

 
2) Příjemce umístí na kulturní památku tabulku s nápisem „Kraj Vysočina podpořil obnovu kulturní 

památky“, a to až do ukončení realizace obnovy kulturní památky. 
 

3) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let s veškerým majetkem podpořeným z dotace v souladu 
se smlouvou o poskytnutí dotace, a to s péčí řádného hospodáře, zejména je povinen zajistit 
zachování výsledků realizace předmětné obnovy po celou dobu udržitelnosti projektu. 
 

Čl. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto 
zákona.   

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami 
dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

 
2) V případě rozporu mezi Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 a  Přílohou č. 1 této smlouvy se použijí 

ustanovení Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 této smlouvy. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, email: panackova.j@kr-
vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 

dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. 
Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu 
je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci obnovy uvedené v Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření obnovy, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, 
není možné povolit. 

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 
6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům než je plnění podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro 

Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle 

jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

a) Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace ze dne 23. 1. 2015. 
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 12. 5. 2015 

usnesením č.  
 
 
V…………………………. dne……………   V Jihlavě dne …………………. 
 
 
 
 
 
 
 

Za Příjemce       Za Kraj 

Mgr. Petr Piler, Ph.D.  RNDr. Marie Kružíková 
administrátor       členka Rady Kraje Vysočina 
 
 
 
……………….….……………….    ………………….….………………. 
podpis       podpis 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran 
ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 

(ZZ01178.0008) 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:     70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: RNDr. Marie Kružíková, členka Rady Kraje Vysočina 
bankovní spojení:    Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu:   4050004999/6800 
(dále jen “Kraj”) 

 
a 
 
Fisch Family s.r.o. 
se sídlem:     Služeb 3056/4, 108 00 Praha 
IČO:   02108771 
zastoupená:  JUDr. Michalem Fábrym, jednatelem 
bankovní spojení:   Československá obchodní banka, a.s.          
číslo účtu:  260754140/0300 
(dále jen “Příjemce”)  
 
se dohodly takto: 
 

 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci obnovy kulturní památky „Puklice, zámek – I. etapa obnovy střešního 
pláště“ rejstř. č. 45668/7-5153, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří 
nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „obnova“). 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného 

doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu: 

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajský úřad Kraje Vysočina, 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy zaniká 
a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 

obnovu realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy 
a podmínkami této smlouvy. 
 

2) Příjemce se zavazuje vrátit zpět dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u obnovy, která byla realizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou 
(udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných 

webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace 

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na obnovu dotaci ve výši 350 000 Kč (slovy: 

Třistapadesáttisíckorunčeských). 
 
2)  Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady obnovy jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem 
Příjemce. 

b)  Vlastní podíl příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními prostředky 
Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (podíl obce, jiné dotace a příspěvky, granty, 
dary, práce svépomocí, nákup materiálu apod.). Příjemce musí být schopen prokázat jejich 
výši.  

 
Celkové náklady obnovy 1 298 756 Kč 
Výše dotace v Kč 350 000 Kč 
Výše dotace v %  26,95% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v % 73,05% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v Kč 948 756 Kč 

 

3)   Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady obnovy překročí celkovou předpokládanou výši nákladů obnovy uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady obnovy nižší než výše celkových nákladů obnovy uvedená v tabulce v odst. 2, 
procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka 
dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla 
zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento 
odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům obnovy dle Čl. 5 odst. 2. 

 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, a vztahují se na ni veškerá ustanovení tohoto zákona. 

 
5) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků, 

státního rozpočtu, strukturálních fondů Evropské unie nebo jiných fondů, pokud dále není 
stanoveno jinak a pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Dotaci nelze 
poskytnout na akci při obnově kulturní památky, která je podpořena finančním příspěvkem 
v rámci Programu záchrany architektonického dědictví MK, Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón MK a Programu restaurování movitých 
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kulturních památek MK. Výše poskytnutých dotací na obnovu však v takovém případě nesmí 
přesáhnout 100% celkových nákladů obnovy. 

 
6) Dotace je poskytována jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise 

(EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy  
o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).  

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného 
doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude 
doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, 
nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká. 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 
1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci obnovy a povinen obnovu zrealizovat nejpozději 

do 15. listopadu 2015. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci obnovy vznikají dnem 1. ledna kalendářního roku, v němž je 

dotace poskytnuta. 
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících 

s realizací obnovy, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné.  Celkové 
náklady obnovy ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví 
Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy. 

 
4) Příjemce může některé práce provádět svépomocí, ty budou doloženy buď samostatným 

položkovým rozpočtem vypracovaným a potvrzeným dodavatelem stavebních prací nebo 
odborným posudkem provedených prací. Hodnota provedených prací svépomocí bude 
započítána pouze do výše minimálního procentuálního podílu Příjemce. Zbývající náklady je 
třeba doložit účetními doklady. 

 
5)  Neuznatelné náklady (výdaje) jsou: 

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) správní poplatky, 
c) stavební dozor, 
d) modernizace a jiné úpravy kulturní památky prováděné pouze v zájmu jejího vlastníka 

(zateplování, nové vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, 
zdravotně technické instalace, nové dispoziční změny, zřizování obytných podkroví atd.), 

e) pořízení průzkumů (stavebně-historického, restaurátorského, mykologického,….), 
f) náklady (výdaje) na publicitu. 

 
6) Uznatelné náklady (výdaje) obnovy jsou pouze ty, které bezprostředně souvisí s obnovou kulturní 

památky. 
 
7) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy a Přílohou této smlouvy, 

použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy. Pokud dále dojde 
k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy, případně nebudou některé 
náklady (výdaje) uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady (výdaje) 
neuznatelné. 
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Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) realizovat obnovu při dodržení této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a zajistit řádné a 
oddělené sledování dotací poskytnutých na obnovu a celkových nákladů na obnovu. Pokud 
Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci 
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů rozšířenou 
tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve 
smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, 
srozumitelné, a aby uskutečněné výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k obnově (na 
dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k obnově). Příjemce odpovídá za 
řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících celkové 
náklady obnovy (faktury, stvrzenky, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace 
ZZ01178.0008“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na obnovu nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž 
Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci 
využít i na finanční krytí také DPH, která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do doby ukončení realizace 
obnovy. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního 
úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh, 

e) prokázat úhradu celkových nákladů obnovy, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu 
(možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady, 

f) doručit Kraji do 15. listopadu 2015 (rozhodující je datum poštovního razítka) závěrečnou 
zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat: 

- stručný popis realizace obnovy kulturní památky  
- finanční vyúčtování obnovy s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování 
- kopie označených prvotních, resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů 

obnovy a jejich úhradě, 
- doklad potvrzující ukončení obnovy (např. zápis z výkonu dozoru obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností z hlediska státní památkové péče, kolaudační 
rozhodnutí, zápis o předání a převzetí stavby mezi vlastníkem a zhotovitelem 
obnovy). 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy archivovat 

následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů potvrzujících celkové náklady obnovy (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování obnovy, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy. 
j) zajistit udržitelnost obnovy v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do 

doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení příjemce 
s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
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územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode 
dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 

 
Čl. 9 

Kontrola 
 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace obnovy i po jejím dokončení, a to po dobu 

deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední 
z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) až písm. f) a písm. i) až písm. k) této smlouvy. 

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy. 

 
Čl. 10 

Publicita 
 

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o obnově kulturní památky 
uvést fakt, že obnova byla podpořena Krajem. 

 
2) Příjemce umístí na kulturní památku tabulku s nápisem „Kraj Vysočina podpořil obnovu kulturní 

památky“, a to až do ukončení realizace obnovy kulturní památky. 
 

3) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let s veškerým majetkem podpořeným z dotace v souladu 
se smlouvou o poskytnutí dotace, a to s péčí řádného hospodáře, zejména je povinen zajistit 
zachování výsledků realizace předmětné obnovy po celou dobu udržitelnosti projektu. 
 

Čl. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto 
zákona.   

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami 
dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 
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2) V případě rozporu mezi Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 a  Přílohou č. 1 této smlouvy se použijí 
ustanovení Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 této smlouvy. 

 
3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 

součinnost dle této smlouvy je Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, email: panackova.j@kr-
vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 

dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. 
Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu 
je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci obnovy uvedené v Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření obnovy, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, 
není možné povolit. 

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 
6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům než je plnění podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro 

Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle 

jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

a) Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace ze dne 27. 1. 2015. 
b) Příloha č. 2 – Česné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis 

 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 12. 5. 2015 

usnesením č.  
 
 
V…………………………. dne……………   V Jihlavě dne …………………. 
 
 
 
 
 

Za Příjemce       Za Kraj 

JUDr. Michal Fábry  RNDr. Marie Kružíková 
jednatel      členka Rady Kraje Vysočina 
 
 
 
……………….….……………….    ………………….….………………. 
podpis       podpis 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran 
ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 

(ZZ01178.0010) 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:     70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: RNDr. Marie Kružíková, členka Rady Kraje Vysočina 
bankovní spojení:    Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu:   4050004999/6800 
(dále jen “Kraj”) 

 
a 
 
Hrad Ledeč nad Sázavou s.r.o. 
se sídlem:     Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou 
IČO:   49813013 
zastoupená:  Luďkem Šímou, jednatelem 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.            
číslo účtu:  2803490217/0100 
(dále jen “Příjemce”)  
 
se dohodly takto: 
 

 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci obnovy kulturní památky „Ledeč nad Sázavou, hrad – obnova části 
fasády“ rejstř. č. 19808/6-255, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří 
nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „obnova“). 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného 

doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu: 

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajský úřad Kraje Vysočina, 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy zaniká 
a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 

obnovu realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy 
a podmínkami této smlouvy. 
 

2) Příjemce se zavazuje vrátit zpět dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u obnovy, která byla realizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou 
(udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných 

webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace 

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na obnovu dotaci ve výši 350 000 Kč (slovy: 

Třistapadesáttisíckorunčeských). 
 
2)  Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady obnovy jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem 
Příjemce. 

b)  Vlastní podíl příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními prostředky 
Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (podíl obce, jiné dotace a příspěvky, granty, 
dary, práce svépomocí, nákup materiálu apod.). Příjemce musí být schopen prokázat jejich 
výši.  

 
Celkové náklady obnovy 1 214 689 Kč 
Výše dotace v Kč 350 000 Kč 
Výše dotace v %  28,81% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v %  71,19% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v Kč 864 689 Kč 

 

3)   Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady obnovy překročí celkovou předpokládanou výši nákladů obnovy uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady obnovy nižší než výše celkových nákladů obnovy uvedená v tabulce v odst. 2, 
procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka 
dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla 
zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento 
odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům obnovy dle Čl. 5 odst. 2. 

 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, a vztahují se na ni veškerá ustanovení tohoto zákona. 

 
5) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků, 

státního rozpočtu, strukturálních fondů Evropské unie nebo jiných fondů, pokud dále není 
stanoveno jinak a pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Dotaci nelze 
poskytnout na akci při obnově kulturní památky, která je podpořena finančním příspěvkem 
v rámci Programu záchrany architektonického dědictví MK, Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón MK a Programu restaurování movitých 
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kulturních památek MK. Výše poskytnutých dotací na obnovu však v takovém případě nesmí 
přesáhnout 100% celkových nákladů obnovy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného 
doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude 
doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, 
nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká. 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 
1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci obnovy a povinen obnovu zrealizovat nejpozději 

do 15. listopadu 2015. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci obnovy vznikají dnem 1. ledna kalendářního roku, v němž je 

dotace poskytnuta. 
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících 

s realizací obnovy, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné.  Celkové 
náklady obnovy ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví 
Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy. 

 
4) Příjemce může některé práce provádět svépomocí, ty budou doloženy buď samostatným 

položkovým rozpočtem vypracovaným a potvrzeným dodavatelem stavebních prací nebo 
odborným posudkem provedených prací. Hodnota provedených prací svépomocí bude 
započítána pouze do výše minimálního procentuálního podílu Příjemce. Zbývající náklady je 
třeba doložit účetními doklady. 

 
5)  Neuznatelné náklady (výdaje) jsou: 

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) správní poplatky, 
c) stavební dozor, 
d) modernizace a jiné úpravy kulturní památky prováděné pouze v zájmu jejího vlastníka 

(zateplování, nové vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, 
zdravotně technické instalace, nové dispoziční změny, zřizování obytných podkroví atd.), 

e) pořízení průzkumů (stavebně-historického, restaurátorského, mykologického,….), 
f) náklady (výdaje) na publicitu. 

 
6) Uznatelné náklady (výdaje) obnovy jsou pouze ty, které bezprostředně souvisí s obnovou kulturní 

památky. 
 
7) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy a Přílohou této smlouvy, 

použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy. Pokud dále dojde 
k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy, případně nebudou některé 
náklady (výdaje) uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady (výdaje) 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
 

Příjemce se zavazuje: 
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a) dotaci přijmout, 
b) realizovat obnovu při dodržení této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a zajistit řádné a 
oddělené sledování dotací poskytnutých na obnovu a celkových nákladů na obnovu. Pokud 
Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci 
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů rozšířenou 
tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve 
smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, 
srozumitelné, a aby uskutečněné výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k obnově (na 
dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k obnově). Příjemce odpovídá za 
řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících celkové 
náklady obnovy (faktury, stvrzenky, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace 
ZZ01178.0010“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na obnovu nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž 
Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci 
využít i na finanční krytí také DPH, která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do doby ukončení realizace 
obnovy. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního 
úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh, 

e) prokázat úhradu celkových nákladů obnovy, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu 
(možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady, 

f) doručit Kraji do 15. listopadu 2015 (rozhodující je datum poštovního razítka) závěrečnou 
zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat: 

- stručný popis realizace obnovy kulturní památky  
- finanční vyúčtování obnovy s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování 
- kopie označených prvotních, resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů 

obnovy a jejich úhradě, 
- doklad potvrzující ukončení obnovy (např. zápis z výkonu dozoru obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností z hlediska státní památkové péče, kolaudační 
rozhodnutí, zápis o předání a převzetí stavby mezi vlastníkem a zhotovitelem 
obnovy). 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy archivovat 

následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů potvrzujících celkové náklady obnovy (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování obnovy, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy. 
j) zajistit udržitelnost obnovy v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do 

doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení příjemce 
s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode 
dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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Čl. 9 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace obnovy i po jejím dokončení, a to po dobu 

deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední 
z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) až písm. f) a písm. i) až písm. k) této smlouvy. 

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy. 

 
Čl. 10 

Publicita 
 

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o obnově kulturní památky 
uvést fakt, že obnova byla podpořena Krajem. 

 
2) Příjemce umístí na kulturní památku tabulku s nápisem „Kraj Vysočina podpořil obnovu kulturní 

památky“, a to až do ukončení realizace obnovy kulturní památky. 
 

3) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let s veškerým majetkem podpořeným z dotace v souladu 
se smlouvou o poskytnutí dotace, a to s péčí řádného hospodáře, zejména je povinen zajistit 
zachování výsledků realizace předmětné obnovy po celou dobu udržitelnosti projektu. 
 

Čl. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto 
zákona.   

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami 
dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

 
2) V případě rozporu mezi Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 a  Přílohou č. 1 této smlouvy se použijí 

ustanovení Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 této smlouvy. 
 



Strana 6 (celkem 6) 

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, email: panackova.j@kr-
vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 

dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. 
Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu 
je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci obnovy uvedené v Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření obnovy, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, 
není možné povolit. 

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 
6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům než je plnění podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro 

Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle 

jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

a) Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace ze dne 2. 2. 2015. 
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 12. 5. 2015 

usnesením č.  
 
 
V…………………………. dne……………   V Jihlavě dne …………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za Příjemce       Za Kraj 

Luděk Šíma  RNDr. Marie Kružíková 
jednatel      členka Rady Kraje Vysočina 
 
 
 
……………….….……………….    ………………….….………………. 
podpis       podpis 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran 
ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 

(ZZ01178.0017) 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:     70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: RNDr. Marie Kružíková, členka Rady Kraje Vysočina 
bankovní spojení:    Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu:   4050004999/6800 
(dále jen “Kraj”) 

 
a 
 
Obec Krásná Hora 
se sídlem:     582 34 Krásná Hora 34 
IČO:   00267694 
zastoupená:  Václavem Kadlecem, starostou obce 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.           
číslo účtu:  8927-521/0100 
(dále jen “Příjemce”)  
 
se dohodly takto: 
 

 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci obnovy kulturní památky „Krásná Hora, restaurování varhan z kostela 
sv. Jana Křitele“ rejstř. č. 36-2368, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří 
nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „obnova“). 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného 

doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu: 

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajský úřad Kraje Vysočina, 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy zaniká 
a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 

obnovu realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy 
a podmínkami této smlouvy. 
 

2) Příjemce se zavazuje vrátit zpět dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u obnovy, která byla realizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou 
(udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných 

webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace 

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na obnovu dotaci ve výši 350 000 Kč (slovy: 

Třistapadesáttisíckorunčeských). 
 
2)  Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady obnovy jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem 
Příjemce. 

b)  Vlastní podíl příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními prostředky 
Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (podíl obce, jiné dotace a příspěvky, granty, 
dary, práce svépomocí, nákup materiálu apod.). Příjemce musí být schopen prokázat jejich 
výši.  

 
Celkové náklady obnovy 848 700 Kč 
Výše dotace v Kč 350 000 Kč 
Výše dotace v %  41,24% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v % 58,76% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v Kč 498 700 Kč 

 

3)   Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady obnovy překročí celkovou předpokládanou výši nákladů obnovy uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady obnovy nižší než výše celkových nákladů obnovy uvedená v tabulce v odst. 2, 
procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka 
dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla 
zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento 
odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům obnovy dle Čl. 5 odst. 2. 

 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, a vztahují se na ni veškerá ustanovení tohoto zákona. 

 
5) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků, 

státního rozpočtu, strukturálních fondů Evropské unie nebo jiných fondů, pokud dále není 
stanoveno jinak a pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Dotaci nelze 
poskytnout na akci při obnově kulturní památky, která je podpořena finančním příspěvkem 
v rámci Programu záchrany architektonického dědictví MK, Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón MK a Programu restaurování movitých 
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kulturních památek MK. Výše poskytnutých dotací na obnovu však v takovém případě nesmí 
přesáhnout 100% celkových nákladů obnovy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného 
doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude 
doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, 
nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká. 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 
1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci obnovy a povinen obnovu zrealizovat nejpozději 

do 15. listopadu 2015. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci obnovy vznikají dnem 1. ledna kalendářního roku, v němž je 

dotace poskytnuta. 
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících 

s realizací obnovy, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné.  Celkové 
náklady obnovy ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví 
Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy. 

 
4) Příjemce může některé práce provádět svépomocí, ty budou doloženy buď samostatným 

položkovým rozpočtem vypracovaným a potvrzeným dodavatelem stavebních prací nebo 
odborným posudkem provedených prací. Hodnota provedených prací svépomocí bude 
započítána pouze do výše minimálního procentuálního podílu Příjemce. Zbývající náklady je 
třeba doložit účetními doklady. 

 
5)  Neuznatelné náklady (výdaje) jsou: 

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) správní poplatky, 
c) stavební dozor, 
d) modernizace a jiné úpravy kulturní památky prováděné pouze v zájmu jejího vlastníka 

(zateplování, nové vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, 
zdravotně technické instalace, nové dispoziční změny, zřizování obytných podkroví atd.), 

e) pořízení průzkumů (stavebně-historického, restaurátorského, mykologického,….), 
f) náklady (výdaje) na publicitu. 

 
6) Uznatelné náklady (výdaje) obnovy jsou pouze ty, které bezprostředně souvisí s obnovou kulturní 

památky. 
 
7) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy a Přílohou této smlouvy, 

použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy. Pokud dále dojde 
k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy, případně nebudou některé 
náklady (výdaje) uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady (výdaje) 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
 

Příjemce se zavazuje: 
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a) dotaci přijmout, 
b) realizovat obnovu při dodržení této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a zajistit řádné a 
oddělené sledování dotací poskytnutých na obnovu a celkových nákladů na obnovu. Pokud 
Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci 
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů rozšířenou 
tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve 
smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, 
srozumitelné, a aby uskutečněné výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k obnově (na 
dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k obnově). Příjemce odpovídá za 
řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících celkové 
náklady obnovy (faktury, stvrzenky, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace 
ZZ01178.0017“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na obnovu nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž 
Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci 
využít i na finanční krytí také DPH, která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do doby ukončení realizace 
obnovy. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního 
úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh, 

e) prokázat úhradu celkových nákladů obnovy, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu 
(možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady, 

f) doručit Kraji do 15. listopadu 2015 (rozhodující je datum poštovního razítka) závěrečnou 
zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat: 

- stručný popis realizace obnovy kulturní památky  
- finanční vyúčtování obnovy s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování 
- kopie označených prvotních, resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů 

obnovy a jejich úhradě, 
- doklad potvrzující ukončení obnovy (např. zápis z výkonu dozoru obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností z hlediska státní památkové péče, kolaudační 
rozhodnutí, zápis o předání a převzetí stavby mezi vlastníkem a zhotovitelem 
obnovy). 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy archivovat 

následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů potvrzujících celkové náklady obnovy (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování obnovy, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy. 
j) zajistit udržitelnost obnovy v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do 

doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení příjemce 
s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode 
dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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Čl. 9 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace obnovy i po jejím dokončení, a to po dobu 

deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední 
z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) až písm. f) a písm. i) až písm. k) této smlouvy. 

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy. 

 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o obnově kulturní památky 

uvést fakt, že obnova byla podpořena Krajem. 
 
2) Příjemce umístí na kulturní památku tabulku s nápisem „Kraj Vysočina podpořil obnovu kulturní 

památky“, a to až do ukončení realizace obnovy kulturní památky. 
 

3) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let s veškerým majetkem podpořeným z dotace v souladu 
se smlouvou o poskytnutí dotace, a to s péčí řádného hospodáře, zejména je povinen zajistit 
zachování výsledků realizace předmětné obnovy po celou dobu udržitelnosti projektu. 
 

Čl. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto 
zákona.   

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami 
dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

 
2) V případě rozporu mezi Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 a  Přílohou č. 1 této smlouvy se použijí 

ustanovení Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 této smlouvy. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 

součinnost dle této smlouvy je Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, email: panackova.j@kr-
vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 

dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. 
Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu 
je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci obnovy uvedené v Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření obnovy, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, 
není možné povolit. 

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 
6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům než je plnění podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro 

Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle 

jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

a) Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace ze dne 2. 2. 2015. 
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 12. 5. 2015 

usnesením č.  
 
 
V…………………………. dne……………   V Jihlavě dne …………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za Příjemce       Za Kraj 

Václav Kadlec  RNDr. Marie Kružíková 
starosta obce      členka Rady Kraje Vysočina 
 
 
 
……………….….……………….    ………………….….………………. 
podpis       podpis 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran 
ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 

(ZZ01178.0018) 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:     70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: RNDr. Marie Kružíková, členka Rady Kraje Vysočina 
bankovní spojení:    Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu:   4050004999/6800 
(dále jen “Kraj”) 

 
a 
 
Město Humpolec 
se sídlem:     Horní náměstí 300, 396 01 Humpolec 
IČO:   00248266 
zastoupené:  Mgr. Jiřím Kučerou, starostou města 
bankovní spojení: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA            
číslo účtu:  94-3515261/0710 
(dále jen “Příjemce”)  
 
se dohodly takto: 
 

 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci obnovy kulturní památky „Humpolec, hrad Orlík – opravy a izolace zdiva“ 
rejstř. č. 35556/3-3032, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou 
součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „obnova“). 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného 

doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu: 

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajský úřad Kraje Vysočina, 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy zaniká 
a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 

obnovu realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy 
a podmínkami této smlouvy. 
 

2) Příjemce se zavazuje vrátit zpět dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u obnovy, která byla realizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou 
(udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných 

webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace 

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na obnovu dotaci ve výši 50 000 Kč (slovy: Padesáttisíckorunčeských). 
 
2)  Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady obnovy jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem 
Příjemce. 

b)  Vlastní podíl příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními prostředky 
Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (podíl obce, jiné dotace a příspěvky, granty, 
dary, práce svépomocí, nákup materiálu apod.). Příjemce musí být schopen prokázat jejich 
výši.  

 
Celkové náklady obnovy 113 014 Kč 
Výše dotace v Kč 50 000 Kč 
Výše dotace v %  44,24% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v % 55,76% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v Kč 63 014 Kč 

 

3)   Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady obnovy překročí celkovou předpokládanou výši nákladů obnovy uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady obnovy nižší než výše celkových nákladů obnovy uvedená v tabulce v odst. 2, 
procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka 
dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla 
zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento 
odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům obnovy dle Čl. 5 odst. 2. 

 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, a vztahují se na ni veškerá ustanovení tohoto zákona. 

 
5) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků, 

státního rozpočtu, strukturálních fondů Evropské unie nebo jiných fondů, pokud dále není 
stanoveno jinak a pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Dotaci nelze 
poskytnout na akci při obnově kulturní památky, která je podpořena finančním příspěvkem 
v rámci Programu záchrany architektonického dědictví MK, Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón MK a Programu restaurování movitých 
kulturních památek MK. Výše poskytnutých dotací na obnovu však v takovém případě nesmí 
přesáhnout 100% celkových nákladů obnovy. 
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Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného 
doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude 
doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, 
nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká. 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 
1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci obnovy a povinen obnovu zrealizovat nejpozději 

do 15. listopadu 2015. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci obnovy vznikají dnem 1. ledna kalendářního roku, v němž je 

dotace poskytnuta. 
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících 

s realizací obnovy, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné.  Celkové 
náklady obnovy ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví 
Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy. 

 
4) Příjemce může některé práce provádět svépomocí, ty budou doloženy buď samostatným 

položkovým rozpočtem vypracovaným a potvrzeným dodavatelem stavebních prací nebo 
odborným posudkem provedených prací. Hodnota provedených prací svépomocí bude 
započítána pouze do výše minimálního procentuálního podílu Příjemce. Zbývající náklady je 
třeba doložit účetními doklady. 

 
5)  Neuznatelné náklady (výdaje) jsou: 

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) správní poplatky, 
c) stavební dozor, 
d) modernizace a jiné úpravy kulturní památky prováděné pouze v zájmu jejího vlastníka 

(zateplování, nové vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, 
zdravotně technické instalace, nové dispoziční změny, zřizování obytných podkroví atd.), 

e) pořízení průzkumů (stavebně-historického, restaurátorského, mykologického,….), 
f) náklady (výdaje) na publicitu. 

 
6) Uznatelné náklady (výdaje) obnovy jsou pouze ty, které bezprostředně souvisí s obnovou kulturní 

památky. 
 
7) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy a Přílohou této smlouvy, 

použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy. Pokud dále dojde 
k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy, případně nebudou některé 
náklady (výdaje) uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady (výdaje) 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
 

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
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b) realizovat obnovu při dodržení této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního 
řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a zajistit řádné a 
oddělené sledování dotací poskytnutých na obnovu a celkových nákladů na obnovu. Pokud 
Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci 
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů rozšířenou 
tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve 
smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, 
srozumitelné, a aby uskutečněné výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k obnově (na 
dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k obnově). Příjemce odpovídá za 
řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících celkové 
náklady obnovy (faktury, stvrzenky, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace 
ZZ01178.0018“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na obnovu nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž 
Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci 
využít i na finanční krytí také DPH, která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do doby ukončení realizace 
obnovy. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního 
úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh, 

e) prokázat úhradu celkových nákladů obnovy, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu 
(možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady, 

f) doručit Kraji do 15. listopadu 2015 (rozhodující je datum poštovního razítka) závěrečnou 
zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat: 

- stručný popis realizace obnovy kulturní památky  
- finanční vyúčtování obnovy s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování 
- kopie označených prvotních, resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů 

obnovy a jejich úhradě, 
- doklad potvrzující ukončení obnovy (např. zápis z výkonu dozoru obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností z hlediska státní památkové péče, kolaudační 
rozhodnutí, zápis o předání a převzetí stavby mezi vlastníkem a zhotovitelem 
obnovy). 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy archivovat 

následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů potvrzujících celkové náklady obnovy (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování obnovy, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy. 
j) zajistit udržitelnost obnovy v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do 

doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení příjemce 
s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode 
dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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Čl. 9 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace obnovy i po jejím dokončení, a to po dobu 

deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední 
z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) až písm. f) a písm. i) až písm. k) této smlouvy. 

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy. 

 
Čl. 10 

Publicita 
 

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o obnově kulturní památky 
uvést fakt, že obnova byla podpořena Krajem. 

 
2) Příjemce umístí na kulturní památku tabulku s nápisem „Kraj Vysočina podpořil obnovu kulturní 

památky“, a to až do ukončení realizace obnovy kulturní památky. 
 

3) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let s veškerým majetkem podpořeným z dotace v souladu 
se smlouvou o poskytnutí dotace, a to s péčí řádného hospodáře, zejména je povinen zajistit 
zachování výsledků realizace předmětné obnovy po celou dobu udržitelnosti projektu. 
 

Čl. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto 
zákona.   

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami 
dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

 
2) V případě rozporu mezi Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 a  Přílohou č. 1 této smlouvy se použijí 

ustanovení Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 této smlouvy. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, email: panackova.j@kr-
vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 

dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. 
Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu 
je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci obnovy uvedené v Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření obnovy, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, 
není možné povolit. 

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 
6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům než je plnění podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro 

Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle 

jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

a) Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace ze dne 9. 2. 2015. 
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 12. 5. 2015 

usnesením č.  
 
 
V…………………………. dne……………   V Jihlavě dne …………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za Příjemce       Za Kraj 

Mgr. Jiří Kučera  RNDr. Marie Kružíková 
starosta města      členka Rady Kraje Vysočina 
 
 
 
……………….….……………….    ………………….….………………. 
podpis       podpis 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran 
ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 

(ZZ01178.0019) 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:     70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: RNDr. Marie Kružíková, členka Rady Kraje Vysočina 
bankovní spojení:    Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu:   4050004999/6800 
(dále jen “Kraj”) 

 
a 
 
Město Humpolec 
se sídlem:     Horní náměstí 300, 396 01 Humpolec 
IČO:   00248266 
zastoupené:  Mgr. Jiřím Kučerou, starostou města 
bankovní spojení: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA            
číslo účtu:  94-3515261/0710 
(dále jen “Příjemce”)  
 
se dohodly takto: 
 

 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci obnovy kulturní památky „Humpolec č. p. 338 – udržovací práce“ rejstř. č. 
103851, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy 
jako Příloha č. 1 (dále jen „obnova“). 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného 

doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu: 

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajský úřad Kraje Vysočina, 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy zaniká 
a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 

obnovu realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy 
a podmínkami této smlouvy. 
 

2) Příjemce se zavazuje vrátit zpět dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u obnovy, která byla realizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou 
(udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných 

webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace 

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na obnovu dotaci ve výši 40 000 Kč (slovy: Čtyřicettisíckorunčeských). 
 
2)  Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady obnovy jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem 
Příjemce. 

b)  Vlastní podíl příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními prostředky 
Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (podíl obce, jiné dotace a příspěvky, granty, 
dary, práce svépomocí, nákup materiálu apod.). Příjemce musí být schopen prokázat jejich 
výši.  

 
Celkové náklady obnovy 88 116 Kč 
Výše dotace v Kč 40 000 Kč 
Výše dotace v %  45,4% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v % 54,6% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v Kč 48 116 Kč 

 

3)   Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady obnovy překročí celkovou předpokládanou výši nákladů obnovy uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady obnovy nižší než výše celkových nákladů obnovy uvedená v tabulce v odst. 2, 
procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka 
dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla 
zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento 
odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům obnovy dle Čl. 5 odst. 2. 

 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, a vztahují se na ni veškerá ustanovení tohoto zákona. 

 
5) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků, 

státního rozpočtu, strukturálních fondů Evropské unie nebo jiných fondů, pokud dále není 
stanoveno jinak a pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Dotaci nelze 
poskytnout na akci při obnově kulturní památky, která je podpořena finančním příspěvkem 
v rámci Programu záchrany architektonického dědictví MK, Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón MK a Programu restaurování movitých 
kulturních památek MK. Výše poskytnutých dotací na obnovu však v takovém případě nesmí 
přesáhnout 100% celkových nákladů obnovy. 
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného 
doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude 
doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, 
nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká. 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 
1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci obnovy a povinen obnovu zrealizovat nejpozději 

do 15. listopadu 2015. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci obnovy vznikají dnem 1. ledna kalendářního roku, v němž je 

dotace poskytnuta. 
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících 

s realizací obnovy, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné.  Celkové 
náklady obnovy ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví 
Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy. 

 
4) Příjemce může některé práce provádět svépomocí, ty budou doloženy buď samostatným 

položkovým rozpočtem vypracovaným a potvrzeným dodavatelem stavebních prací nebo 
odborným posudkem provedených prací. Hodnota provedených prací svépomocí bude 
započítána pouze do výše minimálního procentuálního podílu Příjemce. Zbývající náklady je 
třeba doložit účetními doklady. 

 
5)  Neuznatelné náklady (výdaje) jsou: 

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) správní poplatky, 
c) stavební dozor, 
d) modernizace a jiné úpravy kulturní památky prováděné pouze v zájmu jejího vlastníka 

(zateplování, nové vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, 
zdravotně technické instalace, nové dispoziční změny, zřizování obytných podkroví atd.), 

e) pořízení průzkumů (stavebně-historického, restaurátorského, mykologického,….), 
f) náklady (výdaje) na publicitu. 

 
6) Uznatelné náklady (výdaje) obnovy jsou pouze ty, které bezprostředně souvisí s obnovou kulturní 

památky. 
 
7) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy a Přílohou této smlouvy, 

použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy. Pokud dále dojde 
k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy, případně nebudou některé 
náklady (výdaje) uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady (výdaje) 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
 

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat obnovu při dodržení této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
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c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a zajistit řádné a 
oddělené sledování dotací poskytnutých na obnovu a celkových nákladů na obnovu. Pokud 
Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci 
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů rozšířenou 
tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve 
smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, 
srozumitelné, a aby uskutečněné výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k obnově (na 
dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k obnově). Příjemce odpovídá za 
řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících celkové 
náklady obnovy (faktury, stvrzenky, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace 
ZZ01178.0019“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na obnovu nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž 
Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci 
využít i na finanční krytí také DPH, která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do doby ukončení realizace 
obnovy. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního 
úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh, 

e) prokázat úhradu celkových nákladů obnovy, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu 
(možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady, 

f) doručit Kraji do 15. listopadu 2015 (rozhodující je datum poštovního razítka) závěrečnou 
zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat: 

- stručný popis realizace obnovy kulturní památky  
- finanční vyúčtování obnovy s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování 
- kopie označených prvotních, resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů 

obnovy a jejich úhradě, 
- doklad potvrzující ukončení obnovy (např. zápis z výkonu dozoru obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností z hlediska státní památkové péče, kolaudační 
rozhodnutí, zápis o předání a převzetí stavby mezi vlastníkem a zhotovitelem 
obnovy). 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy archivovat 

následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů potvrzujících celkové náklady obnovy (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování obnovy, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy. 
j) zajistit udržitelnost obnovy v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do 

doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení příjemce 
s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode 
dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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Čl. 9 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace obnovy i po jejím dokončení, a to po dobu 

deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední 
z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) až písm. f) a písm. i) až písm. k) této smlouvy. 

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy. 

 
Čl. 10 

Publicita 
 

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o obnově kulturní památky 
uvést fakt, že obnova byla podpořena Krajem. 

 
2) Příjemce umístí na kulturní památku tabulku s nápisem „Kraj Vysočina podpořil obnovu kulturní 

památky“, a to až do ukončení realizace obnovy kulturní památky. 
 

3) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let s veškerým majetkem podpořeným z dotace v souladu 
se smlouvou o poskytnutí dotace, a to s péčí řádného hospodáře, zejména je povinen zajistit 
zachování výsledků realizace předmětné obnovy po celou dobu udržitelnosti projektu. 
 

Čl. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto 
zákona.   

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami 
dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

 
2) V případě rozporu mezi Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 a  Přílohou č. 1 této smlouvy se použijí 

ustanovení Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 této smlouvy. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, email: panackova.j@kr-
vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 

dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. 
Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu 
je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci obnovy uvedené v Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření obnovy, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, 
není možné povolit. 

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 
6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům než je plnění podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro 

Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle 

jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

a) Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace ze dne 9. 2. 2015. 
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 12. 5. 2015 

usnesením č.  
 
 
V…………………………. dne……………   V Jihlavě dne …………………. 
 
 
 
 
 
 
 

Za Příjemce       Za Kraj 

Mgr. Jiří Kučera  RNDr. Marie Kružíková 
starosta města      členka Rady Kraje Vysočina 
 
 
 
……………….….……………….    ………………….….………………. 
podpis       podpis 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran 
ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 

(ZZ01178.0020) 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:     70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: RNDr. Marie Kružíková, členka Rady Kraje Vysočina 
bankovní spojení:    Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu:   4050004999/6800 
(dále jen “Kraj”) 

 
a 
 
Město Náměšť nad Oslavou 
se sídlem:     Masarykovo náměstí 100, 675 71 Náměšť nad Oslavou 
IČO:   00289965 
zastoupené:  Vladimírem Měrkou, starostou města 
bankovní spojení:    Komerční banka, a.s.         
číslo účtu:  724711/0100 
(dále jen “Příjemce”)  
 
se dohodly takto: 
 

 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci obnovy kulturní památky „Náměšť nad Oslavou č. p. 100 – obnova 
vstupních vrat“ rejstř. č. 45486/7-2906, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která 
tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „obnova“). 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného 

doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu: 

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajský úřad Kraje Vysočina, 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy zaniká 
a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 

obnovu realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy 
a podmínkami této smlouvy. 
 

2) Příjemce se zavazuje vrátit zpět dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u obnovy, která byla realizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou 
(udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných 

webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace 

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na obnovu dotaci ve výši 184 000 Kč (slovy: 

Jednostoosmdesátčtyřitisícekorunčeských). 
 
2)  Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady obnovy jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem 
Příjemce. 

b)  Vlastní podíl příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními prostředky 
Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (podíl obce, jiné dotace a příspěvky, granty, 
dary, práce svépomocí, nákup materiálu apod.). Příjemce musí být schopen prokázat jejich 
výši.  

 
Celkové náklady obnovy 369 474 Kč 
Výše dotace v Kč 184 000 Kč 
Výše dotace v %  49,8% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v % 50,2% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v Kč 185 474 Kč 

 

3)   Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady obnovy překročí celkovou předpokládanou výši nákladů obnovy uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady obnovy nižší než výše celkových nákladů obnovy uvedená v tabulce v odst. 2, 
procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka 
dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla 
zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento 
odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům obnovy dle Čl. 5 odst. 2. 

 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, a vztahují se na ni veškerá ustanovení tohoto zákona. 

 
5) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků, 

státního rozpočtu, strukturálních fondů Evropské unie nebo jiných fondů, pokud dále není 
stanoveno jinak a pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Dotaci nelze 
poskytnout na akci při obnově kulturní památky, která je podpořena finančním příspěvkem 
v rámci Programu záchrany architektonického dědictví MK, Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón MK a Programu restaurování movitých 
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kulturních památek MK. Výše poskytnutých dotací na obnovu však v takovém případě nesmí 
přesáhnout 100% celkových nákladů obnovy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného 
doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude 
doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, 
nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká. 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 
1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci obnovy a povinen obnovu zrealizovat nejpozději 

do 15. listopadu 2015. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci obnovy vznikají dnem 1. ledna kalendářního roku, v němž je 

dotace poskytnuta. 
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících 

s realizací obnovy, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné.  Celkové 
náklady obnovy ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví 
Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy. 

 
4) Příjemce může některé práce provádět svépomocí, ty budou doloženy buď samostatným 

položkovým rozpočtem vypracovaným a potvrzeným dodavatelem stavebních prací nebo 
odborným posudkem provedených prací. Hodnota provedených prací svépomocí bude 
započítána pouze do výše minimálního procentuálního podílu Příjemce. Zbývající náklady je 
třeba doložit účetními doklady. 

 
5)  Neuznatelné náklady (výdaje) jsou: 

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) správní poplatky, 
c) stavební dozor, 
d) modernizace a jiné úpravy kulturní památky prováděné pouze v zájmu jejího vlastníka 

(zateplování, nové vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, 
zdravotně technické instalace, nové dispoziční změny, zřizování obytných podkroví atd.), 

e) pořízení průzkumů (stavebně-historického, restaurátorského, mykologického,….), 
f) náklady (výdaje) na publicitu. 

 
6) Uznatelné náklady (výdaje) obnovy jsou pouze ty, které bezprostředně souvisí s obnovou kulturní 

památky. 
 
7) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy a Přílohou této smlouvy, 

použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy. Pokud dále dojde 
k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy, případně nebudou některé 
náklady (výdaje) uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady (výdaje) 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
 

Příjemce se zavazuje: 
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a) dotaci přijmout, 
b) realizovat obnovu při dodržení této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a zajistit řádné a 
oddělené sledování dotací poskytnutých na obnovu a celkových nákladů na obnovu. Pokud 
Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci 
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů rozšířenou 
tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve 
smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, 
srozumitelné, a aby uskutečněné výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k obnově (na 
dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k obnově). Příjemce odpovídá za 
řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících celkové 
náklady obnovy (faktury, stvrzenky, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace 
ZZ01178.0020“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na obnovu nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž 
Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci 
využít i na finanční krytí také DPH, která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do doby ukončení realizace 
obnovy. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního 
úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh, 

e) prokázat úhradu celkových nákladů obnovy, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu 
(možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady, 

f) doručit Kraji do 15. listopadu 2015 (rozhodující je datum poštovního razítka) závěrečnou 
zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat: 

- stručný popis realizace obnovy kulturní památky  
- finanční vyúčtování obnovy s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování 
- kopie označených prvotních, resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů 

obnovy a jejich úhradě, 
- doklad potvrzující ukončení obnovy (např. zápis z výkonu dozoru obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností z hlediska státní památkové péče, kolaudační 
rozhodnutí, zápis o předání a převzetí stavby mezi vlastníkem a zhotovitelem 
obnovy). 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy archivovat 

následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů potvrzujících celkové náklady obnovy (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování obnovy, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy. 
j) zajistit udržitelnost obnovy v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do 

doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení příjemce 
s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode 
dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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Čl. 9 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace obnovy i po jejím dokončení, a to po dobu 

deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední 
z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) až písm. f) a písm. i) až písm. k) této smlouvy. 

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy. 

 
Čl. 10 

Publicita 
 

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o obnově kulturní památky 
uvést fakt, že obnova byla podpořena Krajem. 

 
2) Příjemce umístí na kulturní památku tabulku s nápisem „Kraj Vysočina podpořil obnovu kulturní 

památky“, a to až do ukončení realizace obnovy kulturní památky. 
 

3) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let s veškerým majetkem podpořeným z dotace v souladu 
se smlouvou o poskytnutí dotace, a to s péčí řádného hospodáře, zejména je povinen zajistit 
zachování výsledků realizace předmětné obnovy po celou dobu udržitelnosti projektu. 
 

Čl. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto 
zákona.   

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami 
dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

 
2) V případě rozporu mezi Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 a  Přílohou č. 1 této smlouvy se použijí 

ustanovení Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 této smlouvy. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, email: panackova.j@kr-
vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 

dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. 
Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu 
je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci obnovy uvedené v Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření obnovy, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, 
není možné povolit. 

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 
6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům než je plnění podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro 

Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle 

jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

a) Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace ze dne 6. 2. 2015. 
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 12. 5. 2015 

usnesením č.  
 
 
V…………………………. dne……………   V Jihlavě dne …………………. 
 
 
 
 
 
 
 

Za Příjemce       Za Kraj 

Vladimír Měrka  RNDr. Marie Kružíková 
starosta města      členka Rady Kraje Vysočina 
 
 
 
……………….….……………….    ………………….….………………. 
podpis       podpis 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran 
ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 

(ZZ01178.0021) 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:     70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: RNDr. Marie Kružíková, členka Rady Kraje Vysočina 
bankovní spojení:    Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu:   4050004999/6800 
(dále jen “Kraj”) 

 
a 
 
Město Havlíčkův Brod 
se sídlem:     Havlíčkovo náměstí 57, 580 01 Havlíčkův Brod 
IČO:   00267449 
zastoupené:  Mgr. Janem Teclem, starostou města 
bankovní spojení:    Komerční banka, a.s.         
číslo účtu:  9005-327521/0100 
(dále jen “Příjemce”)  
 
se dohodly takto: 
 

 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci obnovy kulturní památky „Havlíčkův Brod, lunetové obrazy - restaurování“ 
rejstř. č. 102107, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této 
smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „obnova“). 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného 

doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu: 

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajský úřad Kraje Vysočina, 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy zaniká 
a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 

obnovu realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy 
a podmínkami této smlouvy. 
 

2) Příjemce se zavazuje vrátit zpět dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u obnovy, která byla realizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou 
(udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných 

webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace 

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na obnovu dotaci ve výši 34 160 Kč (slovy: 

Třicetčtyřitisícejednostošedesátkorunčeských). 
 
2)  Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady obnovy jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem 
Příjemce. 

b)  Vlastní podíl příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními prostředky 
Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (podíl obce, jiné dotace a příspěvky, granty, 
dary, práce svépomocí, nákup materiálu apod.). Příjemce musí být schopen prokázat jejich 
výši.  

 
Celkové náklady obnovy 85 400 Kč 
Výše dotace v Kč 34 160 Kč 
Výše dotace v %  40% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v % 60% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v Kč 51 240 Kč 

 

3)   Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady obnovy překročí celkovou předpokládanou výši nákladů obnovy uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady obnovy nižší než výše celkových nákladů obnovy uvedená v tabulce v odst. 2, 
procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka 
dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla 
zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento 
odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům obnovy dle Čl. 5 odst. 2. 

 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, a vztahují se na ni veškerá ustanovení tohoto zákona. 

 
5) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků, 

státního rozpočtu, strukturálních fondů Evropské unie nebo jiných fondů, pokud dále není 
stanoveno jinak a pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Dotaci nelze 
poskytnout na akci při obnově kulturní památky, která je podpořena finančním příspěvkem 
v rámci Programu záchrany architektonického dědictví MK, Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón MK a Programu restaurování movitých 
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kulturních památek MK. Výše poskytnutých dotací na obnovu však v takovém případě nesmí 
přesáhnout 100% celkových nákladů obnovy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného 
doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude 
doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, 
nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká. 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 
1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci obnovy a povinen obnovu zrealizovat nejpozději 

do 15. listopadu 2015. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci obnovy vznikají dnem 1. ledna kalendářního roku, v němž je 

dotace poskytnuta. 
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících 

s realizací obnovy, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné.  Celkové 
náklady obnovy ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví 
Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy. 

 
4) Příjemce může některé práce provádět svépomocí, ty budou doloženy buď samostatným 

položkovým rozpočtem vypracovaným a potvrzeným dodavatelem stavebních prací nebo 
odborným posudkem provedených prací. Hodnota provedených prací svépomocí bude 
započítána pouze do výše minimálního procentuálního podílu Příjemce. Zbývající náklady je 
třeba doložit účetními doklady. 

 
5)  Neuznatelné náklady (výdaje) jsou: 

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) správní poplatky, 
c) stavební dozor, 
d) modernizace a jiné úpravy kulturní památky prováděné pouze v zájmu jejího vlastníka 

(zateplování, nové vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, 
zdravotně technické instalace, nové dispoziční změny, zřizování obytných podkroví atd.), 

e) pořízení průzkumů (stavebně-historického, restaurátorského, mykologického,….), 
f) náklady (výdaje) na publicitu. 

 
6) Uznatelné náklady (výdaje) obnovy jsou pouze ty, které bezprostředně souvisí s obnovou kulturní 

památky. 
 
7) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy a Přílohou této smlouvy, 

použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy. Pokud dále dojde 
k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy, případně nebudou některé 
náklady (výdaje) uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady (výdaje) 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
 

Příjemce se zavazuje: 
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a) dotaci přijmout, 
b) realizovat obnovu při dodržení této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a zajistit řádné a 
oddělené sledování dotací poskytnutých na obnovu a celkových nákladů na obnovu. Pokud 
Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci 
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů rozšířenou 
tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve 
smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, 
srozumitelné, a aby uskutečněné výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k obnově (na 
dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k obnově). Příjemce odpovídá za 
řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících celkové 
náklady obnovy (faktury, stvrzenky, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace 
ZZ01178.0021“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na obnovu nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž 
Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci 
využít i na finanční krytí také DPH, která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do doby ukončení realizace 
obnovy. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního 
úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh, 

e) prokázat úhradu celkových nákladů obnovy, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu 
(možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady, 

f) doručit Kraji do 15. listopadu 2015 (rozhodující je datum poštovního razítka) závěrečnou 
zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat: 

- stručný popis realizace obnovy kulturní památky  
- finanční vyúčtování obnovy s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování 
- kopie označených prvotních, resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů 

obnovy a jejich úhradě, 
- doklad potvrzující ukončení obnovy (např. zápis z výkonu dozoru obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností z hlediska státní památkové péče, kolaudační 
rozhodnutí, zápis o předání a převzetí stavby mezi vlastníkem a zhotovitelem 
obnovy). 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy archivovat 

následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů potvrzujících celkové náklady obnovy (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování obnovy, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy. 
j) zajistit udržitelnost obnovy v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do 

doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení příjemce 
s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode 
dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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Čl. 9 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace obnovy i po jejím dokončení, a to po dobu 

deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední 
z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) až písm. f) a písm. i) až písm. k) této smlouvy. 

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy. 

 
Čl. 10 

Publicita 
 

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o obnově kulturní památky 
uvést fakt, že obnova byla podpořena Krajem. 

 
2) Příjemce umístí na kulturní památku tabulku s nápisem „Kraj Vysočina podpořil obnovu kulturní 

památky“, a to až do ukončení realizace obnovy kulturní památky. 
 

3) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let s veškerým majetkem podpořeným z dotace v souladu 
se smlouvou o poskytnutí dotace, a to s péčí řádného hospodáře, zejména je povinen zajistit 
zachování výsledků realizace předmětné obnovy po celou dobu udržitelnosti projektu. 
 

Čl. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto 
zákona.   

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami 
dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

 
2) V případě rozporu mezi Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 a  Přílohou č. 1 této smlouvy se použijí 

ustanovení Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 této smlouvy. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, email: panackova.j@kr-
vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 

dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. 
Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu 
je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci obnovy uvedené v Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření obnovy, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, 
není možné povolit. 

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 
6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům než je plnění podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro 

Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle 

jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

a) Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace ze dne 10. 2. 2015. 
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 12. 5. 2015 

usnesením č.  
 
 
V…………………………. dne……………   V Jihlavě dne …………………. 
 
 
 
 
 
 
 

Za Příjemce       Za Kraj 

Mgr. Jan Tecl  RNDr. Marie Kružíková 
starosta města      členka Rady Kraje Vysočina 
 
 
 
……………….….……………….    ………………….….………………. 
podpis       podpis 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran 
ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 

(ZZ01178.0023) 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:     70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: RNDr. Marie Kružíková, členka Rady Kraje Vysočina 
bankovní spojení:    Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu:   4050004999/6800 
(dále jen “Kraj”) 

 
a 
 
Římskokatolická farnost - děkanství Polná 
se sídlem:     Husovo náměstí 14, 588 13 Polná 
IČO:   62797557 
zastoupená:  Msgre. Mgr. Zdeňkem Krčkem, děkanem 
bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s.          
číslo účtu:  1466711319/0800 
(dále jen “Příjemce”)  
 
se dohodly takto: 
 

 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci obnovy kulturní památky „Polná, kostel Nanebevzetí Panny Marie – 
restaurování obrazu Poslední večeře a soch Piety, Krista a kříže“ rejstř. č. 18285/7-5076, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha 
č. 1 (dále jen „obnova“). 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného 

doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu: 

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajský úřad Kraje Vysočina, 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy zaniká 
a nárok na dotaci nevznikne. 



Strana 2 (celkem 6) 

Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 

obnovu realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy 
a podmínkami této smlouvy. 
 

2) Příjemce se zavazuje vrátit zpět dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u obnovy, která byla realizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou 
(udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných 

webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace 

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na obnovu dotaci ve výši 299 400 Kč (slovy: 

Dvěstědevadesátdevěttisícčtyřistakorunčeských). 
 
2)  Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady obnovy jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem 
Příjemce. 

b)  Vlastní podíl příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními prostředky 
Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (podíl obce, jiné dotace a příspěvky, granty, 
dary, práce svépomocí, nákup materiálu apod.). Příjemce musí být schopen prokázat jejich 
výši.  

 
Celkové náklady obnovy 748 535 Kč 
Výše dotace v Kč 299 400 Kč 
Výše dotace v %  40% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v % 60% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v Kč 449 135 Kč 

 

3)   Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady obnovy překročí celkovou předpokládanou výši nákladů obnovy uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady obnovy nižší než výše celkových nákladů obnovy uvedená v tabulce v odst. 2, 
procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka 
dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla 
zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento 
odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům obnovy dle Čl. 5 odst. 2. 

 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, a vztahují se na ni veškerá ustanovení tohoto zákona. 

 
5) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků, 

státního rozpočtu, strukturálních fondů Evropské unie nebo jiných fondů, pokud dále není 
stanoveno jinak a pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Dotaci nelze 
poskytnout na akci při obnově kulturní památky, která je podpořena finančním příspěvkem 
v rámci Programu záchrany architektonického dědictví MK, Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón MK a Programu restaurování movitých 
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kulturních památek MK. Výše poskytnutých dotací na obnovu však v takovém případě nesmí 
přesáhnout 100% celkových nákladů obnovy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného 
doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude 
doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, 
nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká. 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 
1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci obnovy a povinen obnovu zrealizovat nejpozději 

do 15. listopadu 2015. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci obnovy vznikají dnem 1. ledna kalendářního roku, v němž je 

dotace poskytnuta. 
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících 

s realizací obnovy, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné.  Celkové 
náklady obnovy ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví 
Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy. 

 
4) Příjemce může některé práce provádět svépomocí, ty budou doloženy buď samostatným 

položkovým rozpočtem vypracovaným a potvrzeným dodavatelem stavebních prací nebo 
odborným posudkem provedených prací. Hodnota provedených prací svépomocí bude 
započítána pouze do výše minimálního procentuálního podílu Příjemce. Zbývající náklady je 
třeba doložit účetními doklady. 

 
5)  Neuznatelné náklady (výdaje) jsou: 

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) správní poplatky, 
c) stavební dozor, 
d) modernizace a jiné úpravy kulturní památky prováděné pouze v zájmu jejího vlastníka 

(zateplování, nové vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, 
zdravotně technické instalace, nové dispoziční změny, zřizování obytných podkroví atd.), 

e) pořízení průzkumů (stavebně-historického, restaurátorského, mykologického,….), 
f) náklady (výdaje) na publicitu. 

 
6) Uznatelné náklady (výdaje) obnovy jsou pouze ty, které bezprostředně souvisí s obnovou kulturní 

památky. 
 
7) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy a Přílohou této smlouvy, 

použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy. Pokud dále dojde 
k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy, případně nebudou některé 
náklady (výdaje) uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady (výdaje) 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
 

Příjemce se zavazuje: 
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a) dotaci přijmout, 
b) realizovat obnovu při dodržení této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a zajistit řádné a 
oddělené sledování dotací poskytnutých na obnovu a celkových nákladů na obnovu. Pokud 
Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci 
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů rozšířenou 
tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve 
smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, 
srozumitelné, a aby uskutečněné výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k obnově (na 
dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k obnově). Příjemce odpovídá za 
řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících celkové 
náklady obnovy (faktury, stvrzenky, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace 
ZZ01178.0023“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na obnovu nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž 
Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci 
využít i na finanční krytí také DPH, která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do doby ukončení realizace 
obnovy. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního 
úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh, 

e) prokázat úhradu celkových nákladů obnovy, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu 
(možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady, 

f) doručit Kraji do 15. listopadu 2015 (rozhodující je datum poštovního razítka) závěrečnou 
zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat: 

- stručný popis realizace obnovy kulturní památky  
- finanční vyúčtování obnovy s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování 
- kopie označených prvotních, resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů 

obnovy a jejich úhradě, 
- doklad potvrzující ukončení obnovy (např. zápis z výkonu dozoru obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností z hlediska státní památkové péče, kolaudační 
rozhodnutí, zápis o předání a převzetí stavby mezi vlastníkem a zhotovitelem 
obnovy). 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy archivovat 

následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů potvrzujících celkové náklady obnovy (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování obnovy, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy. 
j) zajistit udržitelnost obnovy v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do 

doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení příjemce 
s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode 
dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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Čl. 9 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace obnovy i po jejím dokončení, a to po dobu 

deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední 
z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) až písm. f) a písm. i) až písm. k) této smlouvy. 

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy. 

 
Čl. 10 

Publicita 
 

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o obnově kulturní památky 
uvést fakt, že obnova byla podpořena Krajem. 

 
2) Příjemce umístí na kulturní památku tabulku s nápisem „Kraj Vysočina podpořil obnovu kulturní 

památky“, a to až do ukončení realizace obnovy kulturní památky. 
 

3) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let s veškerým majetkem podpořeným z dotace v souladu 
se smlouvou o poskytnutí dotace, a to s péčí řádného hospodáře, zejména je povinen zajistit 
zachování výsledků realizace předmětné obnovy po celou dobu udržitelnosti projektu. 
 

Čl. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto 
zákona.   

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami 
dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

 
2) V případě rozporu mezi Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 a  Přílohou č. 1 této smlouvy se použijí 

ustanovení Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 této smlouvy. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, email: panackova.j@kr-
vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 

dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. 
Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu 
je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci obnovy uvedené v Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření obnovy, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, 
není možné povolit. 

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 
6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům než je plnění podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro 

Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle 

jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

a) Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace ze dne 9. 2. 2015. 
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 12. 5. 2015 

usnesením č. 
 
 
V…………………………. dne……………   V Jihlavě dne …………………. 
 
 
 
 
 
 
 

Za Příjemce       Za Kraj 

Msgre. Mgr. Zdeněk Krček  RNDr. Marie Kružíková 
děkan      členka Rady Kraje Vysočina 
 
 
 
……………….….……………….    ………………….….………………. 
podpis       podpis 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran 
ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 

(ZZ01178.0025) 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:     70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: RNDr. Marie Kružíková, členka Rady Kraje Vysočina 
bankovní spojení:    Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu:   4050004999/6800 
(dále jen “Kraj”) 

 
a 
 
Obec Šebkovice 
se sídlem:     675 45 Šebkovice 1 
IČO:   00290556 
zastoupená:  Ing. Josefem Holčapkem, starostou obce 
bankovní spojení:     Komerční banka, a.s.        
číslo účtu:  8822711/0100 
(dále jen “Příjemce”)  
 
se dohodly takto: 
 

 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci obnovy kulturní památky „Šebkovice, kostel sv. Máří Magdaleny – I. etapa 
obnovy opevnění“ rejstř. č. 24269/7-3071, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která 
tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „obnova“). 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného 

doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu: 

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajský úřad Kraje Vysočina, 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy zaniká 
a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 

obnovu realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy 
a podmínkami této smlouvy. 
 

2) Příjemce se zavazuje vrátit zpět dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u obnovy, která byla realizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou 
(udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných 

webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace 

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na obnovu dotaci ve výši 207 534 Kč (slovy: 

Dvěstěsedmtisícpětsettřicetčtyřikorunyčeské). 
 
2)  Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady obnovy jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem 
Příjemce. 

b)  Vlastní podíl příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními prostředky 
Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (podíl obce, jiné dotace a příspěvky, granty, 
dary, práce svépomocí, nákup materiálu apod.). Příjemce musí být schopen prokázat jejich 
výši.  

 
Celkové náklady obnovy 529 148 Kč 
Výše dotace v Kč 207 534 Kč 
Výše dotace v %    39,22% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v % 60,78% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v Kč 321 614 Kč 

 

3)   Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady obnovy překročí celkovou předpokládanou výši nákladů obnovy uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady obnovy nižší než výše celkových nákladů obnovy uvedená v tabulce v odst. 2, 
procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka 
dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla 
zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento 
odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům obnovy dle Čl. 5 odst. 2. 

 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, a vztahují se na ni veškerá ustanovení tohoto zákona. 

 
5) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků, 

státního rozpočtu, strukturálních fondů Evropské unie nebo jiných fondů, pokud dále není 
stanoveno jinak a pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Dotaci nelze 
poskytnout na akci při obnově kulturní památky, která je podpořena finančním příspěvkem 
v rámci Programu záchrany architektonického dědictví MK, Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón MK a Programu restaurování movitých 
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kulturních památek MK. Výše poskytnutých dotací na obnovu však v takovém případě nesmí 
přesáhnout 100% celkových nákladů obnovy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného 
doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude 
doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, 
nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká. 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 
1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci obnovy a povinen obnovu zrealizovat nejpozději 

do 15. listopadu 2015. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci obnovy vznikají dnem 1. ledna kalendářního roku, v němž je 

dotace poskytnuta. 
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících 

s realizací obnovy, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné.  Celkové 
náklady obnovy ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví 
Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy. 

 
4) Příjemce může některé práce provádět svépomocí, ty budou doloženy buď samostatným 

položkovým rozpočtem vypracovaným a potvrzeným dodavatelem stavebních prací nebo 
odborným posudkem provedených prací. Hodnota provedených prací svépomocí bude 
započítána pouze do výše minimálního procentuálního podílu Příjemce. Zbývající náklady je 
třeba doložit účetními doklady. 

 
5)  Neuznatelné náklady (výdaje) jsou: 

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) správní poplatky, 
c) stavební dozor, 
d) modernizace a jiné úpravy kulturní památky prováděné pouze v zájmu jejího vlastníka 

(zateplování, nové vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, 
zdravotně technické instalace, nové dispoziční změny, zřizování obytných podkroví atd.), 

e) pořízení průzkumů (stavebně-historického, restaurátorského, mykologického,….), 
f) náklady (výdaje) na publicitu. 

 
6) Uznatelné náklady (výdaje) obnovy jsou pouze ty, které bezprostředně souvisí s obnovou kulturní 

památky. 
 
7) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy a Přílohou této smlouvy, 

použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy. Pokud dále dojde 
k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy, případně nebudou některé 
náklady (výdaje) uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady (výdaje) 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
 

Příjemce se zavazuje: 
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a) dotaci přijmout, 
b) realizovat obnovu při dodržení této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a zajistit řádné a 
oddělené sledování dotací poskytnutých na obnovu a celkových nákladů na obnovu. Pokud 
Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci 
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů rozšířenou 
tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve 
smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, 
srozumitelné, a aby uskutečněné výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k obnově (na 
dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k obnově). Příjemce odpovídá za 
řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících celkové 
náklady obnovy (faktury, stvrzenky, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace 
ZZ01178.0025“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na obnovu nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž 
Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci 
využít i na finanční krytí také DPH, která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do doby ukončení realizace 
obnovy. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního 
úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh, 

e) prokázat úhradu celkových nákladů obnovy, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu 
(možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady, 

f) doručit Kraji do 15. listopadu 2015 (rozhodující je datum poštovního razítka) závěrečnou 
zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat: 

- stručný popis realizace obnovy kulturní památky  
- finanční vyúčtování obnovy s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování 
- kopie označených prvotních, resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů 

obnovy a jejich úhradě, 
- doklad potvrzující ukončení obnovy (např. zápis z výkonu dozoru obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností z hlediska státní památkové péče, kolaudační 
rozhodnutí, zápis o předání a převzetí stavby mezi vlastníkem a zhotovitelem 
obnovy). 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy archivovat 

následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů potvrzujících celkové náklady obnovy (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování obnovy, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy. 
j) zajistit udržitelnost obnovy v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do 

doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení příjemce 
s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode 
dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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Čl. 9 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace obnovy i po jejím dokončení, a to po dobu 

deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední 
z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) až písm. f) a písm. i) až písm. k) této smlouvy. 

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy. 

 
Čl. 10 

Publicita 
 

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o obnově kulturní památky 
uvést fakt, že obnova byla podpořena Krajem. 

 
2) Příjemce umístí na kulturní památku tabulku s nápisem „Kraj Vysočina podpořil obnovu kulturní 

památky“, a to až do ukončení realizace obnovy kulturní památky. 
 

3) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let s veškerým majetkem podpořeným z dotace v souladu 
se smlouvou o poskytnutí dotace, a to s péčí řádného hospodáře, zejména je povinen zajistit 
zachování výsledků realizace předmětné obnovy po celou dobu udržitelnosti projektu. 
 

Čl. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto 
zákona.   

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami 
dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

 
2) V případě rozporu mezi Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 a  Přílohou č. 1 této smlouvy se použijí 

ustanovení Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 této smlouvy. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, email: panackova.j@kr-
vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 

dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. 
Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu 
je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci obnovy uvedené v Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření obnovy, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, 
není možné povolit. 

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 
6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům než je plnění podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro 

Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle 

jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

a) Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace ze dne 9. 2. 2015. 
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 12. 5. 2015 

usnesením č.  
 
 
V…………………………. dne……………   V Jihlavě dne …………………. 
 
 
 
 
 
 
 

Za Příjemce       Za Kraj 

Ing. Josef Holčapek  RNDr. Marie Kružíková 
starosta obce      členka Rady Kraje Vysočina 
 
 
 
……………….….……………….    ………………….….………………. 
podpis       podpis 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran 
ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 

(ZZ01178.0027) 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:     70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: RNDr. Marie Kružíková, členka Rady Kraje Vysočina 
bankovní spojení:    Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu:   4050004999/6800 
(dále jen “Kraj”) 

 
a 
 
Město Přibyslav 
se sídlem:     Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav 
IČO:   00268097 
zastoupené:  Martinem Kamarádem, starostou města 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.            
číslo účtu:  1478051389/0800 
(dále jen “Příjemce”)  
 
se dohodly takto: 
 

 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci obnovy kulturní památky „Přibyslav, socha sv. Václava - restaurování“ 
rejstř. č. 28769/6-313, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou 
součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „obnova“). 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného 

doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu: 

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajský úřad Kraje Vysočina, 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy zaniká 
a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 

obnovu realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy 
a podmínkami této smlouvy. 
 

2) Příjemce se zavazuje vrátit zpět dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u obnovy, která byla realizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou 
(udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných 

webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace 

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na obnovu dotaci ve výši 123 522 Kč (slovy: 

Jednostodvacettřitisícepětsetdvacetdvěkorunyčeské). 
 
2)  Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady obnovy jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem 
Příjemce. 

b)  Vlastní podíl příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními prostředky 
Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (podíl obce, jiné dotace a příspěvky, granty, 
dary, práce svépomocí, nákup materiálu apod.). Příjemce musí být schopen prokázat jejich 
výši.  

 
Celkové náklady obnovy 247 045 Kč 
Výše dotace v Kč 123 522 Kč 
Výše dotace v %  50% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v % 50% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v Kč 123 523 Kč 

 

3)   Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady obnovy překročí celkovou předpokládanou výši nákladů obnovy uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady obnovy nižší než výše celkových nákladů obnovy uvedená v tabulce v odst. 2, 
procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka 
dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla 
zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento 
odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům obnovy dle Čl. 5 odst. 2. 

 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, a vztahují se na ni veškerá ustanovení tohoto zákona. 

 
5) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků, 

státního rozpočtu, strukturálních fondů Evropské unie nebo jiných fondů, pokud dále není 
stanoveno jinak a pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Dotaci nelze 
poskytnout na akci při obnově kulturní památky, která je podpořena finančním příspěvkem 
v rámci Programu záchrany architektonického dědictví MK, Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón MK a Programu restaurování movitých 
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kulturních památek MK. Výše poskytnutých dotací na obnovu však v takovém případě nesmí 
přesáhnout 100% celkových nákladů obnovy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného 
doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude 
doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, 
nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká. 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 
1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci obnovy a povinen obnovu zrealizovat nejpozději 

do 15. listopadu 2015. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci obnovy vznikají dnem 1. ledna kalendářního roku, v němž je 

dotace poskytnuta. 
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících 

s realizací obnovy, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné.  Celkové 
náklady obnovy ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví 
Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy. 

 
4) Příjemce může některé práce provádět svépomocí, ty budou doloženy buď samostatným 

položkovým rozpočtem vypracovaným a potvrzeným dodavatelem stavebních prací nebo 
odborným posudkem provedených prací. Hodnota provedených prací svépomocí bude 
započítána pouze do výše minimálního procentuálního podílu Příjemce. Zbývající náklady je 
třeba doložit účetními doklady. 

 
5)  Neuznatelné náklady (výdaje) jsou: 

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) správní poplatky, 
c) stavební dozor, 
d) modernizace a jiné úpravy kulturní památky prováděné pouze v zájmu jejího vlastníka 

(zateplování, nové vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, 
zdravotně technické instalace, nové dispoziční změny, zřizování obytných podkroví atd.), 

e) pořízení průzkumů (stavebně-historického, restaurátorského, mykologického,….), 
f) náklady (výdaje) na publicitu. 

 
6) Uznatelné náklady (výdaje) obnovy jsou pouze ty, které bezprostředně souvisí s obnovou kulturní 

památky. 
 
7) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy a Přílohou této smlouvy, 

použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy. Pokud dále dojde 
k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy, případně nebudou některé 
náklady (výdaje) uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady (výdaje) 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
 

Příjemce se zavazuje: 
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a) dotaci přijmout, 
b) realizovat obnovu při dodržení této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a zajistit řádné a 
oddělené sledování dotací poskytnutých na obnovu a celkových nákladů na obnovu. Pokud 
Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci 
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů rozšířenou 
tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve 
smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, 
srozumitelné, a aby uskutečněné výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k obnově (na 
dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k obnově). Příjemce odpovídá za 
řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících celkové 
náklady obnovy (faktury, stvrzenky, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace 
ZZ01178.0027“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na obnovu nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž 
Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci 
využít i na finanční krytí také DPH, která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do doby ukončení realizace 
obnovy. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního 
úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh, 

e) prokázat úhradu celkových nákladů obnovy, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu 
(možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady, 

f) doručit Kraji do 15. listopadu 2015 (rozhodující je datum poštovního razítka) závěrečnou 
zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat: 

- stručný popis realizace obnovy kulturní památky  
- finanční vyúčtování obnovy s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování 
- kopie označených prvotních, resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů 

obnovy a jejich úhradě, 
- doklad potvrzující ukončení obnovy (např. zápis z výkonu dozoru obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností z hlediska státní památkové péče, kolaudační 
rozhodnutí, zápis o předání a převzetí stavby mezi vlastníkem a zhotovitelem 
obnovy). 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy archivovat 

následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů potvrzujících celkové náklady obnovy (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování obnovy, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy. 
j) zajistit udržitelnost obnovy v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do 

doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení příjemce 
s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode 
dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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Čl. 9 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace obnovy i po jejím dokončení, a to po dobu 

deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední 
z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) až písm. f) a písm. i) až písm. k) této smlouvy. 

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy. 

 
Čl. 10 

Publicita 
 

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o obnově kulturní památky 
uvést fakt, že obnova byla podpořena Krajem. 

 
2) Příjemce umístí na kulturní památku tabulku s nápisem „Kraj Vysočina podpořil obnovu kulturní 

památky“, a to až do ukončení realizace obnovy kulturní památky. 
 

3) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let s veškerým majetkem podpořeným z dotace v souladu 
se smlouvou o poskytnutí dotace, a to s péčí řádného hospodáře, zejména je povinen zajistit 
zachování výsledků realizace předmětné obnovy po celou dobu udržitelnosti projektu. 
 

Čl. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto 
zákona.   

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami 
dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

 
2) V případě rozporu mezi Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 a  Přílohou č. 1 této smlouvy se použijí 

ustanovení Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 této smlouvy. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, email: panackova.j@kr-
vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 

dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. 
Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu 
je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci obnovy uvedené v Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření obnovy, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, 
není možné povolit. 

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 
6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům než je plnění podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro 

Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle 

jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

a) Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace ze dne 11. 2. 2015. 
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 12. 5. 2015 

usnesením č.  
 
 
V…………………………. dne……………   V Jihlavě dne …………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za Příjemce       Za Kraj 

Martin Kamarád  RNDr. Marie Kružíková 
starosta města      členka Rady Kraje Vysočina 
 
 
 
……………….….……………….    ………………….….………………. 
podpis       podpis 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran 
ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 

(ZZ01178.0028) 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:     70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: RNDr. Marie Kružíková, členka Rady Kraje Vysočina 
bankovní spojení:    Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu:   4050004999/6800 
(dále jen “Kraj”) 

 
a 
 
Město Přibyslav 
se sídlem:     Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav 
IČO:   00268097 
zastoupené:  Martinem Kamarádem, starostou města 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.            
číslo účtu:  1478051389/0800 
(dále jen “Příjemce”)  
 
se dohodly takto: 
 

 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci obnovy kulturní památky „Přibyslav, parc. č. 142/10 - restaurování božích 
muk“ rejstř. č. 16652/6-314, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou 
součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „obnova“). 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného 

doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu: 

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajský úřad Kraje Vysočina, 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy zaniká 
a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 

obnovu realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy 
a podmínkami této smlouvy. 
 

2) Příjemce se zavazuje vrátit zpět dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u obnovy, která byla realizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou 
(udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných 

webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace 

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na obnovu dotaci ve výši 39 407 Kč (slovy: 

Třicetdevěttisícčtyřistasedmkorunčeských). 
 
2)  Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady obnovy jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem 
Příjemce. 

b)  Vlastní podíl příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními prostředky 
Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (podíl obce, jiné dotace a příspěvky, granty, 
dary, práce svépomocí, nákup materiálu apod.). Příjemce musí být schopen prokázat jejich 
výši.  

 
Celkové náklady obnovy 78 814 Kč 
Výše dotace v Kč 39 407 Kč 
Výše dotace v %  50% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v % 50% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v Kč 39 407 Kč 

 

3)   Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady obnovy překročí celkovou předpokládanou výši nákladů obnovy uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady obnovy nižší než výše celkových nákladů obnovy uvedená v tabulce v odst. 2, 
procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka 
dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla 
zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento 
odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům obnovy dle Čl. 5 odst. 2. 

 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, a vztahují se na ni veškerá ustanovení tohoto zákona. 

 
5) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků, 

státního rozpočtu, strukturálních fondů Evropské unie nebo jiných fondů, pokud dále není 
stanoveno jinak a pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Dotaci nelze 
poskytnout na akci při obnově kulturní památky, která je podpořena finančním příspěvkem 
v rámci Programu záchrany architektonického dědictví MK, Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón MK a Programu restaurování movitých 
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kulturních památek MK. Výše poskytnutých dotací na obnovu však v takovém případě nesmí 
přesáhnout 100% celkových nákladů obnovy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného 
doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude 
doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, 
nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká. 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 
1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci obnovy a povinen obnovu zrealizovat nejpozději 

do 15. listopadu 2015. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci obnovy vznikají dnem 1. ledna kalendářního roku, v němž je 

dotace poskytnuta. 
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících 

s realizací obnovy, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné.  Celkové 
náklady obnovy ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví 
Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy. 

 
4) Příjemce může některé práce provádět svépomocí, ty budou doloženy buď samostatným 

položkovým rozpočtem vypracovaným a potvrzeným dodavatelem stavebních prací nebo 
odborným posudkem provedených prací. Hodnota provedených prací svépomocí bude 
započítána pouze do výše minimálního procentuálního podílu Příjemce. Zbývající náklady je 
třeba doložit účetními doklady. 

 
5)  Neuznatelné náklady (výdaje) jsou: 

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) správní poplatky, 
c) stavební dozor, 
d) modernizace a jiné úpravy kulturní památky prováděné pouze v zájmu jejího vlastníka 

(zateplování, nové vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, 
zdravotně technické instalace, nové dispoziční změny, zřizování obytných podkroví atd.), 

e) pořízení průzkumů (stavebně-historického, restaurátorského, mykologického,….), 
f) náklady (výdaje) na publicitu. 

 
6) Uznatelné náklady (výdaje) obnovy jsou pouze ty, které bezprostředně souvisí s obnovou kulturní 

památky. 
 
7) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy a Přílohou této smlouvy, 

použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy. Pokud dále dojde 
k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy, případně nebudou některé 
náklady (výdaje) uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady (výdaje) 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
 

Příjemce se zavazuje: 
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a) dotaci přijmout, 
b) realizovat obnovu při dodržení této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a zajistit řádné a 
oddělené sledování dotací poskytnutých na obnovu a celkových nákladů na obnovu. Pokud 
Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci 
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů rozšířenou 
tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve 
smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, 
srozumitelné, a aby uskutečněné výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k obnově (na 
dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k obnově). Příjemce odpovídá za 
řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících celkové 
náklady obnovy (faktury, stvrzenky, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace 
ZZ01178.0028“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na obnovu nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž 
Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci 
využít i na finanční krytí také DPH, která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do doby ukončení realizace 
obnovy. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního 
úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh, 

e) prokázat úhradu celkových nákladů obnovy, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu 
(možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady, 

f) doručit Kraji do 15. listopadu 2015 (rozhodující je datum poštovního razítka) závěrečnou 
zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat: 

- stručný popis realizace obnovy kulturní památky  
- finanční vyúčtování obnovy s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování 
- kopie označených prvotních, resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů 

obnovy a jejich úhradě, 
- doklad potvrzující ukončení obnovy (např. zápis z výkonu dozoru obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností z hlediska státní památkové péče, kolaudační 
rozhodnutí, zápis o předání a převzetí stavby mezi vlastníkem a zhotovitelem 
obnovy). 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy archivovat 

následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů potvrzujících celkové náklady obnovy (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování obnovy, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy. 
j) zajistit udržitelnost obnovy v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do 

doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení příjemce 
s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode 
dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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Čl. 9 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace obnovy i po jejím dokončení, a to po dobu 

deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední 
z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) až písm. f) a písm. i) až písm. k) této smlouvy. 

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy. 

 
Čl. 10 

Publicita 
 

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o obnově kulturní památky 
uvést fakt, že obnova byla podpořena Krajem. 

 
2) Příjemce umístí na kulturní památku tabulku s nápisem „Kraj Vysočina podpořil obnovu kulturní 

památky“, a to až do ukončení realizace obnovy kulturní památky. 
 

3) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let s veškerým majetkem podpořeným z dotace v souladu 
se smlouvou o poskytnutí dotace, a to s péčí řádného hospodáře, zejména je povinen zajistit 
zachování výsledků realizace předmětné obnovy po celou dobu udržitelnosti projektu. 
 

Čl. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto 
zákona.   

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami 
dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

 
2) V případě rozporu mezi Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 a  Přílohou č. 1 této smlouvy se použijí 

ustanovení Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 této smlouvy. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, email: panackova.j@kr-
vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 

dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. 
Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu 
je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci obnovy uvedené v Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření obnovy, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, 
není možné povolit. 

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 
6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům než je plnění podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro 

Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle 

jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

a) Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace ze dne 11. 2. 2015. 
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 12. 5. 2015 

usnesením č.  
 
 
V…………………………. dne……………   V Jihlavě dne …………………. 
 
 
 
 
 
 
 

Za Příjemce       Za Kraj 

Martin Kamarád  RNDr. Marie Kružíková 
starosta města      členka Rady Kraje Vysočina 
 
 
 
……………….….……………….    ………………….….………………. 
podpis       podpis 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran 
ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 

(ZZ01178.0029) 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:     70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: RNDr. Marie Kružíková, členka Rady Kraje Vysočina 
bankovní spojení:    Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu:   4050004999/6800 
(dále jen “Kraj”) 

 
a 
 
Městys Luka nad Jihlavou 
se sídlem:     1. máje 76, 588 22 Luka nad Jihlavou 
IČO:   00286192 
zastoupený:  Viktorem Wölflem, starostou městyse 
bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a.s.          
číslo účtu:  260293620/0300 
(dále jen “Příjemce”)  
 
se dohodly takto: 
 

 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci obnovy kulturní památky „Luka nad Jihlavou, sýpka – oprava pilířů 
a omítek“ rejstř. č. 22478/7-4987, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří 
nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „obnova“). 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného 

doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu: 

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajský úřad Kraje Vysočina, 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy zaniká 
a nárok na dotaci nevznikne. 

 



Strana 2 (celkem 6) 

Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 

obnovu realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy 
a podmínkami této smlouvy. 
 

2) Příjemce se zavazuje vrátit zpět dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u obnovy, která byla realizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou 
(udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných 

webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace 

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na obnovu dotaci ve výši 185 856 Kč (slovy: 

Jednostoosmdesátpěttisícosmsetpadesátšestkorunčeských). 
 
2)  Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady obnovy jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem 
Příjemce. 

b)  Vlastní podíl příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními prostředky 
Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (podíl obce, jiné dotace a příspěvky, granty, 
dary, práce svépomocí, nákup materiálu apod.). Příjemce musí být schopen prokázat jejich 
výši.  

 
Celkové náklady obnovy 387 200 Kč 
Výše dotace v Kč 185 856 Kč 
Výše dotace v %  48% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v % 52% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v Kč 201 644 Kč 

 

3)   Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady obnovy překročí celkovou předpokládanou výši nákladů obnovy uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady obnovy nižší než výše celkových nákladů obnovy uvedená v tabulce v odst. 2, 
procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka 
dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla 
zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento 
odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům obnovy dle Čl. 5 odst. 2. 

 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, a vztahují se na ni veškerá ustanovení tohoto zákona. 

 
5) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků, 

státního rozpočtu, strukturálních fondů Evropské unie nebo jiných fondů, pokud dále není 
stanoveno jinak a pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Dotaci nelze 
poskytnout na akci při obnově kulturní památky, která je podpořena finančním příspěvkem 
v rámci Programu záchrany architektonického dědictví MK, Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón MK a Programu restaurování movitých 
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kulturních památek MK. Výše poskytnutých dotací na obnovu však v takovém případě nesmí 
přesáhnout 100% celkových nákladů obnovy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného 
doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude 
doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, 
nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká. 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 
1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci obnovy a povinen obnovu zrealizovat nejpozději 

do 15. listopadu 2015. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci obnovy vznikají dnem 1. ledna kalendářního roku, v němž je 

dotace poskytnuta. 
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících 

s realizací obnovy, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné.  Celkové 
náklady obnovy ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví 
Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy. 

 
4) Příjemce může některé práce provádět svépomocí, ty budou doloženy buď samostatným 

položkovým rozpočtem vypracovaným a potvrzeným dodavatelem stavebních prací nebo 
odborným posudkem provedených prací. Hodnota provedených prací svépomocí bude 
započítána pouze do výše minimálního procentuálního podílu Příjemce. Zbývající náklady je 
třeba doložit účetními doklady. 

 
5)  Neuznatelné náklady (výdaje) jsou: 

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) správní poplatky, 
c) stavební dozor, 
d) modernizace a jiné úpravy kulturní památky prováděné pouze v zájmu jejího vlastníka 

(zateplování, nové vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, 
zdravotně technické instalace, nové dispoziční změny, zřizování obytných podkroví atd.), 

e) pořízení průzkumů (stavebně-historického, restaurátorského, mykologického,….), 
f) náklady (výdaje) na publicitu. 

 
6) Uznatelné náklady (výdaje) obnovy jsou pouze ty, které bezprostředně souvisí s obnovou kulturní 

památky. 
 
7) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy a Přílohou této smlouvy, 

použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy. Pokud dále dojde 
k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy, případně nebudou některé 
náklady (výdaje) uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady (výdaje) 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
 

Příjemce se zavazuje: 
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a) dotaci přijmout, 
b) realizovat obnovu při dodržení této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a zajistit řádné a 
oddělené sledování dotací poskytnutých na obnovu a celkových nákladů na obnovu. Pokud 
Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci 
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů rozšířenou 
tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve 
smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, 
srozumitelné, a aby uskutečněné výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k obnově (na 
dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k obnově). Příjemce odpovídá za 
řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících celkové 
náklady obnovy (faktury, stvrzenky, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace 
ZZ01178.0029“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na obnovu nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž 
Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci 
využít i na finanční krytí také DPH, která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do doby ukončení realizace 
obnovy. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního 
úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh, 

e) prokázat úhradu celkových nákladů obnovy, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu 
(možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady, 

f) doručit Kraji do 15. listopadu 2015 (rozhodující je datum poštovního razítka) závěrečnou 
zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat: 

- stručný popis realizace obnovy kulturní památky  
- finanční vyúčtování obnovy s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování 
- kopie označených prvotních, resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů 

obnovy a jejich úhradě, 
- doklad potvrzující ukončení obnovy (např. zápis z výkonu dozoru obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností z hlediska státní památkové péče, kolaudační 
rozhodnutí, zápis o předání a převzetí stavby mezi vlastníkem a zhotovitelem 
obnovy). 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy archivovat 

následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů potvrzujících celkové náklady obnovy (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování obnovy, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy. 
j) zajistit udržitelnost obnovy v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do 

doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení příjemce 
s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode 
dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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Čl. 9 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace obnovy i po jejím dokončení, a to po dobu 

deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední 
z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) až písm. f) a písm. i) až písm. k) této smlouvy. 

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy. 

 
Čl. 10 

Publicita 
 

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o obnově kulturní památky 
uvést fakt, že obnova byla podpořena Krajem. 

 
2) Příjemce umístí na kulturní památku tabulku s nápisem „Kraj Vysočina podpořil obnovu kulturní 

památky“, a to až do ukončení realizace obnovy kulturní památky. 
 

3) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let s veškerým majetkem podpořeným z dotace v souladu 
se smlouvou o poskytnutí dotace, a to s péčí řádného hospodáře, zejména je povinen zajistit 
zachování výsledků realizace předmětné obnovy po celou dobu udržitelnosti projektu. 
 

Čl. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto 
zákona.   

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami 
dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

 
2) V případě rozporu mezi Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 a  Přílohou č. 1 této smlouvy se použijí 

ustanovení Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 této smlouvy. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, email: panackova.j@kr-
vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 

dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. 
Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu 
je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci obnovy uvedené v Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření obnovy, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, 
není možné povolit. 

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 
6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům než je plnění podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro 

Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle 

jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

a) Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace ze dne 9. 2. 2015. 
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 12. 5. 2015 

usnesením č.  
 
 
V…………………………. dne……………   V Jihlavě dne …………………. 
 
 
 
 
 
 
 

Za Příjemce       Za Kraj 

Viktor Wȍlfl  RNDr. Marie Kružíková 
starosta městyse      členka Rady Kraje Vysočina 
 
 
 
……………….….……………….    ………………….….………………. 
podpis       podpis 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran 
ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 

(ZZ01178.0030) 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:     70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: RNDr. Marie Kružíková, členka Rady Kraje Vysočina 
bankovní spojení:    Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu:   4050004999/6800 
(dále jen “Kraj”) 

 
a 
 
Obec Pohled 
se sídlem:     Revoluční 39, 582 21 Pohled 
IČO:   00268062 
zastoupená:  Ing. Milanem Klementem, starostou obce 
bankovní spojení:    Komerční banka, a.s.         
číslo účtu:  5320521/0100 
(dále jen “Příjemce”)  
 
se dohodly takto: 
 

 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci obnovy kulturní památky „Pohled, ohradní zeď hřbitova – II. etapa obnovy“ 
rejstř. č. 104013 , blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást 
této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „obnova“). 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného 

doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu: 

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajský úřad Kraje Vysočina, 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy zaniká 
a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 

obnovu realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy 
a podmínkami této smlouvy. 
 

2) Příjemce se zavazuje vrátit zpět dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u obnovy, která byla realizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou 
(udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných 

webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace 

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na obnovu dotaci ve výši 110 000 Kč (slovy: 

Jednostodesettisíckorunčeských). 
 
2)  Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady obnovy jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem 
Příjemce. 

b)  Vlastní podíl příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními prostředky 
Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (podíl obce, jiné dotace a příspěvky, granty, 
dary, práce svépomocí, nákup materiálu apod.). Příjemce musí být schopen prokázat jejich 
výši.  

 
Celkové náklady obnovy 273 994 Kč 
Výše dotace v Kč 110 000 Kč 
Výše dotace v %  40,15% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v % 59,85% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v Kč 163 994 Kč 

 

3)   Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady obnovy překročí celkovou předpokládanou výši nákladů obnovy uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady obnovy nižší než výše celkových nákladů obnovy uvedená v tabulce v odst. 2, 
procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka 
dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla 
zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento 
odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům obnovy dle Čl. 5 odst. 2. 

 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, a vztahují se na ni veškerá ustanovení tohoto zákona. 

 
5) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků, 

státního rozpočtu, strukturálních fondů Evropské unie nebo jiných fondů, pokud dále není 
stanoveno jinak a pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Dotaci nelze 
poskytnout na akci při obnově kulturní památky, která je podpořena finančním příspěvkem 
v rámci Programu záchrany architektonického dědictví MK, Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón MK a Programu restaurování movitých 
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kulturních památek MK. Výše poskytnutých dotací na obnovu však v takovém případě nesmí 
přesáhnout 100% celkových nákladů obnovy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného 
doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude 
doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, 
nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká. 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 
1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci obnovy a povinen obnovu zrealizovat nejpozději 

do 15. listopadu 2015. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci obnovy vznikají dnem 1. ledna kalendářního roku, v němž je 

dotace poskytnuta. 
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících 

s realizací obnovy, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné.  Celkové 
náklady obnovy ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví 
Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy. 

 
4) Příjemce může některé práce provádět svépomocí, ty budou doloženy buď samostatným 

položkovým rozpočtem vypracovaným a potvrzeným dodavatelem stavebních prací nebo 
odborným posudkem provedených prací. Hodnota provedených prací svépomocí bude 
započítána pouze do výše minimálního procentuálního podílu Příjemce. Zbývající náklady je 
třeba doložit účetními doklady. 

 
5)  Neuznatelné náklady (výdaje) jsou: 

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) správní poplatky, 
c) stavební dozor, 
d) modernizace a jiné úpravy kulturní památky prováděné pouze v zájmu jejího vlastníka 

(zateplování, nové vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, 
zdravotně technické instalace, nové dispoziční změny, zřizování obytných podkroví atd.), 

e) pořízení průzkumů (stavebně-historického, restaurátorského, mykologického,….), 
f) náklady (výdaje) na publicitu. 

 
6) Uznatelné náklady (výdaje) obnovy jsou pouze ty, které bezprostředně souvisí s obnovou kulturní 

památky. 
 
7) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy a Přílohou této smlouvy, 

použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy. Pokud dále dojde 
k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy, případně nebudou některé 
náklady (výdaje) uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady (výdaje) 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
 

Příjemce se zavazuje: 
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a) dotaci přijmout, 
b) realizovat obnovu při dodržení této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a zajistit řádné a 
oddělené sledování dotací poskytnutých na obnovu a celkových nákladů na obnovu. Pokud 
Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci 
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů rozšířenou 
tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve 
smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, 
srozumitelné, a aby uskutečněné výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k obnově (na 
dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k obnově). Příjemce odpovídá za 
řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících celkové 
náklady obnovy (faktury, stvrzenky, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace 
ZZ01178.0030“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na obnovu nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž 
Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci 
využít i na finanční krytí také DPH, která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do doby ukončení realizace 
obnovy. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního 
úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh, 

e) prokázat úhradu celkových nákladů obnovy, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu 
(možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady, 

f) doručit Kraji do 15. listopadu 2015 (rozhodující je datum poštovního razítka) závěrečnou 
zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat: 

- stručný popis realizace obnovy kulturní památky  
- finanční vyúčtování obnovy s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování 
- kopie označených prvotních, resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů 

obnovy a jejich úhradě, 
- doklad potvrzující ukončení obnovy (např. zápis z výkonu dozoru obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností z hlediska státní památkové péče, kolaudační 
rozhodnutí, zápis o předání a převzetí stavby mezi vlastníkem a zhotovitelem 
obnovy). 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy archivovat 

následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů potvrzujících celkové náklady obnovy (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování obnovy, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy. 
j) zajistit udržitelnost obnovy v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do 

doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení příjemce 
s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode 
dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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Čl. 9 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace obnovy i po jejím dokončení, a to po dobu 

deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední 
z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) až písm. f) a písm. i) až písm. k) této smlouvy. 

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy. 

 
Čl. 10 

Publicita 
 

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o obnově kulturní památky 
uvést fakt, že obnova byla podpořena Krajem. 

 
2) Příjemce umístí na kulturní památku tabulku s nápisem „Kraj Vysočina podpořil obnovu kulturní 

památky“, a to až do ukončení realizace obnovy kulturní památky. 
 

3) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let s veškerým majetkem podpořeným z dotace v souladu 
se smlouvou o poskytnutí dotace, a to s péčí řádného hospodáře, zejména je povinen zajistit 
zachování výsledků realizace předmětné obnovy po celou dobu udržitelnosti projektu. 
 

Čl. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto 
zákona.   

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami 
dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

 
2) V případě rozporu mezi Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 a  Přílohou č. 1 této smlouvy se použijí 

ustanovení Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 této smlouvy. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, email: panackova.j@kr-
vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 

dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. 
Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu 
je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci obnovy uvedené v Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření obnovy, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, 
není možné povolit. 

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 
6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům než je plnění podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro 

Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle 

jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

a) Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace ze dne 6. 2. 2015. 
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 12. 5. 2015 

usnesením č.  
 
 
V…………………………. dne……………   V Jihlavě dne …………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za Příjemce       Za Kraj 

Ing. Milan Klement  RNDr. Marie Kružíková 
starosta obce      členka Rady Kraje Vysočina 
 
 
 
……………….….……………….    ………………….….………………. 
podpis       podpis 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran 
ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 

(ZZ01178.0038) 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:     70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: RNDr. Marie Kružíková, členka Rady Kraje Vysočina 
bankovní spojení:    Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu:   4050004999/6800 
(dále jen “Kraj”) 

 
a 
 
Město Brtnice 
se sídlem:     nám. Svobody 379, 588 32 Brtnice 
IČO:   00285668 
zastoupené:  Miroslavou Švaříčkovou, starostkou města 
bankovní spojení:    Česká spořitelna, a.s.         
číslo účtu:  1466062339/0800 
(dále jen “Příjemce”)  
 
se dohodly takto: 
 

 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci obnovy kulturní památky „Brtnice /Dolní Smrčné/, parc. č. 12 - restaurování 
božích muk“ rejstř. č. 27344/7-4807, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří 
nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „obnova“). 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného 

doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu: 

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajský úřad Kraje Vysočina, 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy zaniká 
a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 

obnovu realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy 
a podmínkami této smlouvy. 
 

2) Příjemce se zavazuje vrátit zpět dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u obnovy, která byla realizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou 
(udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných 

webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace 

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na obnovu dotaci ve výši 67 000 Kč (slovy: 

Šedesátsedmtisíckorunčeských). 
 
2)  Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady obnovy jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem 
Příjemce. 

b)  Vlastní podíl příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními prostředky 
Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (podíl obce, jiné dotace a příspěvky, granty, 
dary, práce svépomocí, nákup materiálu apod.). Příjemce musí být schopen prokázat jejich 
výši.  

 
Celkové náklady obnovy 140 300 Kč 
Výše dotace v Kč 67 000 Kč 
Výše dotace v %  47,75% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v % 52,25% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v Kč 73 300 Kč 

 

3)   Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady obnovy překročí celkovou předpokládanou výši nákladů obnovy uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady obnovy nižší než výše celkových nákladů obnovy uvedená v tabulce v odst. 2, 
procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka 
dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla 
zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento 
odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům obnovy dle Čl. 5 odst. 2. 

 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, a vztahují se na ni veškerá ustanovení tohoto zákona. 

 
5) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků, 

státního rozpočtu, strukturálních fondů Evropské unie nebo jiných fondů, pokud dále není 
stanoveno jinak a pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Dotaci nelze 
poskytnout na akci při obnově kulturní památky, která je podpořena finančním příspěvkem 
v rámci Programu záchrany architektonického dědictví MK, Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón MK a Programu restaurování movitých 
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kulturních památek MK. Výše poskytnutých dotací na obnovu však v takovém případě nesmí 
přesáhnout 100% celkových nákladů obnovy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného 
doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude 
doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, 
nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká. 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 
1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci obnovy a povinen obnovu zrealizovat nejpozději 

do 15. listopadu 2015. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci obnovy vznikají dnem 1. ledna kalendářního roku, v němž je 

dotace poskytnuta. 
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících 

s realizací obnovy, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné.  Celkové 
náklady obnovy ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví 
Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy. 

 
4) Příjemce může některé práce provádět svépomocí, ty budou doloženy buď samostatným 

položkovým rozpočtem vypracovaným a potvrzeným dodavatelem stavebních prací nebo 
odborným posudkem provedených prací. Hodnota provedených prací svépomocí bude 
započítána pouze do výše minimálního procentuálního podílu Příjemce. Zbývající náklady je 
třeba doložit účetními doklady. 

 
5)  Neuznatelné náklady (výdaje) jsou: 

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) správní poplatky, 
c) stavební dozor, 
d) modernizace a jiné úpravy kulturní památky prováděné pouze v zájmu jejího vlastníka 

(zateplování, nové vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, 
zdravotně technické instalace, nové dispoziční změny, zřizování obytných podkroví atd.), 

e) pořízení průzkumů (stavebně-historického, restaurátorského, mykologického,….), 
f) náklady (výdaje) na publicitu. 

 
6) Uznatelné náklady (výdaje) obnovy jsou pouze ty, které bezprostředně souvisí s obnovou kulturní 

památky. 
 
7) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy a Přílohou této smlouvy, 

použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy. Pokud dále dojde 
k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy, případně nebudou některé 
náklady (výdaje) uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady (výdaje) 
neuznatelné. 
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Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) realizovat obnovu při dodržení této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a zajistit řádné a 
oddělené sledování dotací poskytnutých na obnovu a celkových nákladů na obnovu. Pokud 
Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci 
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů rozšířenou 
tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve 
smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, 
srozumitelné, a aby uskutečněné výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k obnově (na 
dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k obnově). Příjemce odpovídá za 
řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících celkové 
náklady obnovy (faktury, stvrzenky, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace 
ZZ01178.0038“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na obnovu nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž 
Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci 
využít i na finanční krytí také DPH, která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do doby ukončení realizace 
obnovy. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního 
úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh, 

e) prokázat úhradu celkových nákladů obnovy, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu 
(možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady, 

f) doručit Kraji do 15. listopadu 2015 (rozhodující je datum poštovního razítka) závěrečnou 
zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat: 

- stručný popis realizace obnovy kulturní památky  
- finanční vyúčtování obnovy s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování 
- kopie označených prvotních, resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů 

obnovy a jejich úhradě, 
- doklad potvrzující ukončení obnovy (např. zápis z výkonu dozoru obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností z hlediska státní památkové péče, kolaudační 
rozhodnutí, zápis o předání a převzetí stavby mezi vlastníkem a zhotovitelem 
obnovy). 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy archivovat 

následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů potvrzujících celkové náklady obnovy (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování obnovy, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy. 
j) zajistit udržitelnost obnovy v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do 

doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení příjemce 
s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
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územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode 
dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 

 
 

Čl. 9 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace obnovy i po jejím dokončení, a to po dobu 

deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední 
z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) až písm. f) a písm. i) až písm. k) této smlouvy. 

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy. 

 
Čl. 10 

Publicita 
 

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o obnově kulturní památky 
uvést fakt, že obnova byla podpořena Krajem. 

 
2) Příjemce umístí na kulturní památku tabulku s nápisem „Kraj Vysočina podpořil obnovu kulturní 

památky“, a to až do ukončení realizace obnovy kulturní památky. 
 

3) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let s veškerým majetkem podpořeným z dotace v souladu 
se smlouvou o poskytnutí dotace, a to s péčí řádného hospodáře, zejména je povinen zajistit 
zachování výsledků realizace předmětné obnovy po celou dobu udržitelnosti projektu. 
 

Čl. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto 
zákona.   

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami 
dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 
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2) V případě rozporu mezi Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 a  Přílohou č. 1 této smlouvy se použijí 

ustanovení Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 této smlouvy. 
 
3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 

součinnost dle této smlouvy je Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, email: panackova.j@kr-
vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 

dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. 
Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu 
je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci obnovy uvedené v Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření obnovy, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, 
není možné povolit. 

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 
6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům než je plnění podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro 

Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle 

jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

a) Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace ze dne 9. 2. 2015. 
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 12. 5. 2015 

usnesením č.  
 
 
V…………………………. dne……………   V Jihlavě dne …………………. 
 
 
 
 
 

Za Příjemce       Za Kraj 

Miroslava Švaříčková  RNDr. Marie Kružíková 
starostka města      členka Rady Kraje Vysočina 
 
 
 
……………….….……………….    ………………….….………………. 
podpis       podpis 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran 
ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 

(ZZ01178.0039) 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:     70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: RNDr. Marie Kružíková, členka Rady Kraje Vysočina 
bankovní spojení:    Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu:   4050004999/6800 
(dále jen “Kraj”) 

 
a 
 
Obec Kraborovice 
se sídlem:     Kraborovice 21, 582 82 Golčův Jeníkov 
IČO:   00579904 
zastoupená:  Františkem Sojkou, starostou obce 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.           
číslo účtu:  31326521/0100 
(dále jen “Příjemce”)  
 
se dohodly takto: 
 

 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci obnovy kulturní památky „Kraborovice /Úhrov/, kaple sv. Antonína – 
I. etapa obnovy fasády“ rejstř. č. 44842/6-240, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, 
která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „obnova“). 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného 

doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu: 

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajský úřad Kraje Vysočina, 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy zaniká 
a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 

obnovu realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy 
a podmínkami této smlouvy. 
 

2) Příjemce se zavazuje vrátit zpět dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u obnovy, která byla realizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou 
(udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných 

webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace 

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na obnovu dotaci ve výši 225 832 Kč (slovy: 

Dvěstědvacetpěttisícosmsettřicetdvěkorunyčeské). 
 
2)  Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady obnovy jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem 
Příjemce. 

b)  Vlastní podíl příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními prostředky 
Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (podíl obce, jiné dotace a příspěvky, granty, 
dary, práce svépomocí, nákup materiálu apod.). Příjemce musí být schopen prokázat jejich 
výši.  

 
Celkové náklady obnovy 451 664 Kč 
Výše dotace v Kč 225 832 Kč 
Výše dotace v %  50% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v % 50% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v Kč 225 832 Kč 

 

3)   Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady obnovy překročí celkovou předpokládanou výši nákladů obnovy uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady obnovy nižší než výše celkových nákladů obnovy uvedená v tabulce v odst. 2, 
procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka 
dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla 
zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento 
odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům obnovy dle Čl. 5 odst. 2. 

 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, a vztahují se na ni veškerá ustanovení tohoto zákona. 

 
5) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků, 

státního rozpočtu, strukturálních fondů Evropské unie nebo jiných fondů, pokud dále není 
stanoveno jinak a pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Dotaci nelze 
poskytnout na akci při obnově kulturní památky, která je podpořena finančním příspěvkem 
v rámci Programu záchrany architektonického dědictví MK, Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón MK a Programu restaurování movitých 
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kulturních památek MK. Výše poskytnutých dotací na obnovu však v takovém případě nesmí 
přesáhnout 100% celkových nákladů obnovy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného 
doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude 
doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, 
nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká. 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 
1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci obnovy a povinen obnovu zrealizovat nejpozději 

do 15. listopadu 2015. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci obnovy vznikají dnem 1. ledna kalendářního roku, v němž je 

dotace poskytnuta. 
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících 

s realizací obnovy, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné.  Celkové 
náklady obnovy ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví 
Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy. 

 
4) Příjemce může některé práce provádět svépomocí, ty budou doloženy buď samostatným 

položkovým rozpočtem vypracovaným a potvrzeným dodavatelem stavebních prací nebo 
odborným posudkem provedených prací. Hodnota provedených prací svépomocí bude 
započítána pouze do výše minimálního procentuálního podílu Příjemce. Zbývající náklady je 
třeba doložit účetními doklady. 

 
5)  Neuznatelné náklady (výdaje) jsou: 

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) správní poplatky, 
c) stavební dozor, 
d) modernizace a jiné úpravy kulturní památky prováděné pouze v zájmu jejího vlastníka 

(zateplování, nové vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, 
zdravotně technické instalace, nové dispoziční změny, zřizování obytných podkroví atd.), 

e) pořízení průzkumů (stavebně-historického, restaurátorského, mykologického,….), 
f) náklady (výdaje) na publicitu. 

 
6) Uznatelné náklady (výdaje) obnovy jsou pouze ty, které bezprostředně souvisí s obnovou kulturní 

památky. 
 
7) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy a Přílohou této smlouvy, 

použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy. Pokud dále dojde 
k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy, případně nebudou některé 
náklady (výdaje) uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady (výdaje) 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
 

Příjemce se zavazuje: 
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a) dotaci přijmout, 
b) realizovat obnovu při dodržení této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a zajistit řádné a 
oddělené sledování dotací poskytnutých na obnovu a celkových nákladů na obnovu. Pokud 
Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci 
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů rozšířenou 
tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve 
smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, 
srozumitelné, a aby uskutečněné výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k obnově (na 
dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k obnově). Příjemce odpovídá za 
řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících celkové 
náklady obnovy (faktury, stvrzenky, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace 
ZZ01178.0039“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na obnovu nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž 
Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci 
využít i na finanční krytí také DPH, která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do doby ukončení realizace 
obnovy. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního 
úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh, 

e) prokázat úhradu celkových nákladů obnovy, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu 
(možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady, 

f) doručit Kraji do 15. listopadu 2015 (rozhodující je datum poštovního razítka) závěrečnou 
zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat: 

- stručný popis realizace obnovy kulturní památky  
- finanční vyúčtování obnovy s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování 
- kopie označených prvotních, resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů 

obnovy a jejich úhradě, 
- doklad potvrzující ukončení obnovy (např. zápis z výkonu dozoru obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností z hlediska státní památkové péče, kolaudační 
rozhodnutí, zápis o předání a převzetí stavby mezi vlastníkem a zhotovitelem 
obnovy). 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy archivovat 

následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů potvrzujících celkové náklady obnovy (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování obnovy, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy. 
j) zajistit udržitelnost obnovy v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do 

doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení příjemce 
s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode 
dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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Čl. 9 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace obnovy i po jejím dokončení, a to po dobu 

deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední 
z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) až písm. f) a písm. i) až písm. k) této smlouvy. 

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy. 

 
Čl. 10 

Publicita 
 

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o obnově kulturní památky 
uvést fakt, že obnova byla podpořena Krajem. 

 
2) Příjemce umístí na kulturní památku tabulku s nápisem „Kraj Vysočina podpořil obnovu kulturní 

památky“, a to až do ukončení realizace obnovy kulturní památky. 
 

3) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let s veškerým majetkem podpořeným z dotace v souladu 
se smlouvou o poskytnutí dotace, a to s péčí řádného hospodáře, zejména je povinen zajistit 
zachování výsledků realizace předmětné obnovy po celou dobu udržitelnosti projektu. 
 

Čl. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto 
zákona.   

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami 
dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

 
2) V případě rozporu mezi Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 a  Přílohou č. 1 této smlouvy se použijí 

ustanovení Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 této smlouvy. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, email: panackova.j@kr-
vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 

dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. 
Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu 
je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci obnovy uvedené v Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření obnovy, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, 
není možné povolit. 

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 
6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům než je plnění podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro 

Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle 

jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

a) Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace ze dne 9. 2. 2015. 
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 12. 5. 2015 

usnesením č.  
 
 
V…………………………. dne……………   V Jihlavě dne …………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za Příjemce       Za Kraj 

František Sojka  RNDr. Marie Kružíková 
starosta obce      členka Rady Kraje Vysočina 
 
 
 
……………….….……………….    ………………….….………………. 
podpis       podpis 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran 
ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 

(ZZ01178.0040) 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:     70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: RNDr. Marie Kružíková, členka Rady Kraje Vysočina 
bankovní spojení:    Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu:   4050004999/6800 
(dále jen “Kraj”) 

 
a 
 
Ing. Jiří Homolka 
bydliště: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen “Příjemce”)  
 
se dohodly takto: 
 

 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci obnovy kulturní památky „Hořepník /Březina/, zámek – obnova části 
fasády“ rejstř. č. 29972/3-3030, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří 
nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „obnova“). 
 

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu 
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného 
doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu: 

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajský úřad Kraje Vysočina, 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy zaniká 
a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 

obnovu realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy 
a podmínkami této smlouvy. 
 

2) Příjemce se zavazuje vrátit zpět dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u obnovy, která byla realizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou 
(udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných 

webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace 

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na obnovu dotaci ve výši 209 429 Kč (slovy: 

Dvěstědevěttisícčtyřistadvacetdevětkorunčeských). 
 
2)  Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady obnovy jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem 
Příjemce. 

b)  Vlastní podíl příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními prostředky 
Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (podíl obce, jiné dotace a příspěvky, granty, 
dary, práce svépomocí, nákup materiálu apod.). Příjemce musí být schopen prokázat jejich 
výši.  

 
Celkové náklady obnovy 598 370 Kč 
Výše dotace v Kč 209 429 Kč 
Výše dotace v %  35% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v % 65% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v Kč 388 941 Kč 

 

3)   Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady obnovy překročí celkovou předpokládanou výši nákladů obnovy uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady obnovy nižší než výše celkových nákladů obnovy uvedená v tabulce v odst. 2, 
procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka 
dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla 
zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento 
odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům obnovy dle Čl. 5 odst. 2. 

 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, a vztahují se na ni veškerá ustanovení tohoto zákona. 

 
5) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků, 

státního rozpočtu, strukturálních fondů Evropské unie nebo jiných fondů, pokud dále není 
stanoveno jinak a pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Dotaci nelze 
poskytnout na akci při obnově kulturní památky, která je podpořena finančním příspěvkem 
v rámci Programu záchrany architektonického dědictví MK, Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón MK a Programu restaurování movitých 
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kulturních památek MK. Výše poskytnutých dotací na obnovu však v takovém případě nesmí 
přesáhnout 100% celkových nákladů obnovy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného 
doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude 
doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, 
nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká. 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 
1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci obnovy a povinen obnovu zrealizovat nejpozději 

do 15. listopadu 2015. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci obnovy vznikají dnem 1. ledna kalendářního roku, v němž je 

dotace poskytnuta. 
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících 

s realizací obnovy, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné.  Celkové 
náklady obnovy ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví 
Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy. 

 
4) Příjemce může některé práce provádět svépomocí, ty budou doloženy buď samostatným 

položkovým rozpočtem vypracovaným a potvrzeným dodavatelem stavebních prací nebo 
odborným posudkem provedených prací. Hodnota provedených prací svépomocí bude 
započítána pouze do výše minimálního procentuálního podílu Příjemce. Zbývající náklady je 
třeba doložit účetními doklady. 

 
5)  Neuznatelné náklady (výdaje) jsou: 

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) správní poplatky, 
c) stavební dozor, 
d) modernizace a jiné úpravy kulturní památky prováděné pouze v zájmu jejího vlastníka 

(zateplování, nové vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, 
zdravotně technické instalace, nové dispoziční změny, zřizování obytných podkroví atd.), 

e) pořízení průzkumů (stavebně-historického, restaurátorského, mykologického,….), 
f) náklady (výdaje) na publicitu. 

 
6) Uznatelné náklady (výdaje) obnovy jsou pouze ty, které bezprostředně souvisí s obnovou kulturní 

památky. 
 
7) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy a Přílohou této smlouvy, 

použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy. Pokud dále dojde 
k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy, případně nebudou některé 
náklady (výdaje) uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady (výdaje) 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
 

Příjemce se zavazuje: 
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a) dotaci přijmout, 
b) realizovat obnovu při dodržení této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a zajistit řádné a 
oddělené sledování dotací poskytnutých na obnovu a celkových nákladů na obnovu. Pokud 
Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci 
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů rozšířenou 
tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve 
smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, 
srozumitelné, a aby uskutečněné výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k obnově (na 
dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k obnově). Příjemce odpovídá za 
řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících celkové 
náklady obnovy (faktury, stvrzenky, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace 
ZZ01178.0040“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na obnovu nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž 
Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci 
využít i na finanční krytí také DPH, která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do doby ukončení realizace 
obnovy. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního 
úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh, 

e) prokázat úhradu celkových nákladů obnovy, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu 
(možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady, 

f) doručit Kraji do 15. listopadu 2015 (rozhodující je datum poštovního razítka) závěrečnou 
zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat: 

- stručný popis realizace obnovy kulturní památky  
- finanční vyúčtování obnovy s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování 
- kopie označených prvotních, resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů 

obnovy a jejich úhradě, 
- doklad potvrzující ukončení obnovy (např. zápis z výkonu dozoru obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností z hlediska státní památkové péče, kolaudační 
rozhodnutí, zápis o předání a převzetí stavby mezi vlastníkem a zhotovitelem 
obnovy). 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy archivovat 

následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů potvrzujících celkové náklady obnovy (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování obnovy, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy. 
j) zajistit udržitelnost obnovy v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do 

doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení příjemce 
s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode 
dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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Čl. 9 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace obnovy i po jejím dokončení, a to po dobu 

deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední 
z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) až písm. f) a písm. i) až písm. k) této smlouvy. 

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy. 

 
Čl. 10 

Publicita 
 

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o obnově kulturní památky 
uvést fakt, že obnova byla podpořena Krajem. 

 
2) Příjemce umístí na kulturní památku tabulku s nápisem „Kraj Vysočina podpořil obnovu kulturní 

památky“, a to až do ukončení realizace obnovy kulturní památky. 
 

3) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let s veškerým majetkem podpořeným z dotace v souladu 
se smlouvou o poskytnutí dotace, a to s péčí řádného hospodáře, zejména je povinen zajistit 
zachování výsledků realizace předmětné obnovy po celou dobu udržitelnosti projektu. 
 

Čl. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto 
zákona.   

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami 
dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

 
2) V případě rozporu mezi Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 a  Přílohou č. 1 této smlouvy se použijí 

ustanovení Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 této smlouvy. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, email: panackova.j@kr-
vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 

dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. 
Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu 
je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci obnovy uvedené v Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření obnovy, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, 
není možné povolit. 

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 
6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům než je plnění podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro 

Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle 

jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

a) Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace ze dne 2. 2. 2015. 
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 12. 5. 2015 

usnesením č.  
 
 
V…………………………. dne……………   V Jihlavě dne …………………. 
 
 
 
 
 
 

Za Příjemce       Za Kraj 

Ing. Jiří Homolka  RNDr. Marie Kružíková 
      členka Rady Kraje Vysočina 
 
 
 
……………….….……………….    ………………….….………………. 
podpis       podpis 
 







Strana 1 (celkem 6) 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran 
ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 

(ZZ01178.0042) 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:     70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: RNDr. Marie Kružíková, členka Rady Kraje Vysočina 
bankovní spojení:    Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu:   4050004999/6800 
(dále jen “Kraj”) 

 
a 
 
Římskokatolická farnost Bystřice nad Pernštejnem 
se sídlem:     Farská 283, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
IČO:   65764072 
zastoupená:  P. Mgr. MUDr. Karlem Rozehnalem, farářem 
bankovní spojení:    Česká spořitelna, a.s.         
číslo účtu:  1621259319/0800 
(dále jen “Příjemce”)  
 
se dohodly takto: 
 

 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci obnovy kulturní památky „Bystřice nad Pernštejnem, kostel sv. Vavřince – 
restaurování mobiliáře“ rejstř. č. 110944, 110950, 110951, blíže specifikované v žádosti 
o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „obnova“). 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného 

doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu: 

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajský úřad Kraje Vysočina, 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy zaniká 
a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 

obnovu realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy 
a podmínkami této smlouvy. 
 

2) Příjemce se zavazuje vrátit zpět dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u obnovy, která byla realizována nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou 
(udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných 

webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace 

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na obnovu dotaci ve výši 320 000 Kč (slovy: 

Třistadvacettisíckorunčeských). 
 
2)  Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady obnovy jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem 
Příjemce. 

b)  Vlastní podíl příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními prostředky 
Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (podíl obce, jiné dotace a příspěvky, granty, 
dary, práce svépomocí, nákup materiálu apod.). Příjemce musí být schopen prokázat jejich 
výši.  

 
Celkové náklady obnovy 1 328 250 Kč 
Výše dotace v Kč 320 000 Kč 
Výše dotace v %  24,09% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v % 75,91% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v Kč 1 008 250 Kč 

 

3)   Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady obnovy překročí celkovou předpokládanou výši nákladů obnovy uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady obnovy nižší než výše celkových nákladů obnovy uvedená v tabulce v odst. 2, 
procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka 
dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla 
zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento 
odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům obnovy dle Čl. 5 odst. 2. 

 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, a vztahují se na ni veškerá ustanovení tohoto zákona. 

 
5) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků, 

státního rozpočtu, strukturálních fondů Evropské unie nebo jiných fondů, pokud dále není 
stanoveno jinak a pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Dotaci nelze 
poskytnout na akci při obnově kulturní památky, která je podpořena finančním příspěvkem 
v rámci Programu záchrany architektonického dědictví MK, Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón MK a Programu restaurování movitých 
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kulturních památek MK. Výše poskytnutých dotací na obnovu však v takovém případě nesmí 
přesáhnout 100% celkových nákladů obnovy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného 
doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude 
doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, 
nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká. 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 
1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci obnovy a povinen obnovu zrealizovat nejpozději 

do 15. listopadu 2015. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci obnovy vznikají dnem 1. ledna kalendářního roku, v němž je 

dotace poskytnuta. 
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících 

s realizací obnovy, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné.  Celkové 
náklady obnovy ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví 
Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy. 

 
4) Příjemce může některé práce provádět svépomocí, ty budou doloženy buď samostatným 

položkovým rozpočtem vypracovaným a potvrzeným dodavatelem stavebních prací nebo 
odborným posudkem provedených prací. Hodnota provedených prací svépomocí bude 
započítána pouze do výše minimálního procentuálního podílu Příjemce. Zbývající náklady je 
třeba doložit účetními doklady. 

 
5)  Neuznatelné náklady (výdaje) jsou: 

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) správní poplatky, 
c) stavební dozor, 
d) modernizace a jiné úpravy kulturní památky prováděné pouze v zájmu jejího vlastníka 

(zateplování, nové vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, 
zdravotně technické instalace, nové dispoziční změny, zřizování obytných podkroví atd.), 

e) pořízení průzkumů (stavebně-historického, restaurátorského, mykologického,….), 
f) náklady (výdaje) na publicitu. 

 
6) Uznatelné náklady (výdaje) obnovy jsou pouze ty, které bezprostředně souvisí s obnovou kulturní 

památky. 
 
7) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této smlouvy, 

použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud dále dojde 
k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně nebudou některé 
náklady (výdaje) uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady (výdaje) 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
 

Příjemce se zavazuje: 
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a) dotaci přijmout, 
b) realizovat obnovu při dodržení této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a zajistit řádné a 
oddělené sledování dotací poskytnutých na obnovu a celkových nákladů na obnovu. Pokud 
Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci 
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů rozšířenou 
tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve 
smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, 
srozumitelné, a aby uskutečněné výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k obnově (na 
dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k obnově). Příjemce odpovídá za 
řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících celkové 
náklady obnovy (faktury, stvrzenky, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace 
ZZ01178.0042“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na obnovu nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž 
Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci 
využít i na finanční krytí také DPH, která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do doby ukončení realizace 
obnovy. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního 
úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh, 

e) prokázat úhradu celkových nákladů obnovy, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu 
(možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady, 

f) doručit Kraji do 15. listopadu 2015 (rozhodující je datum poštovního razítka) závěrečnou 
zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat: 

- stručný popis realizace obnovy kulturní památky  
- finanční vyúčtování obnovy s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování 
- kopie označených prvotních, resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů 

obnovy a jejich úhradě, 
- doklad potvrzující ukončení obnovy (např. zápis z výkonu dozoru obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností z hlediska státní památkové péče, kolaudační 
rozhodnutí, zápis o předání a převzetí stavby mezi vlastníkem a zhotovitelem 
obnovy). 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy archivovat 

následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů potvrzujících celkové náklady obnovy (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování obnovy, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy. 
j) zajistit udržitelnost obnovy v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do 

doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení příjemce 
s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode 
dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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Čl. 9 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace obnovy i po jejím dokončení, a to po dobu 

deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední 
z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) až písm. f) a písm. i) až písm. k) této smlouvy. 

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy. 

 
Čl. 10 

Publicita 
 

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o obnově kulturní památky 
uvést fakt, že obnova byla podpořena Krajem. 

 
2) Příjemce umístí na kulturní památku tabulku s nápisem „Kraj Vysočina podpořil obnovu kulturní 

památky“, a to až do ukončení realizace obnovy kulturní památky. 
 

3) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let s veškerým majetkem podpořeným z dotace v souladu 
se smlouvou o poskytnutí dotace, a to s péčí řádného hospodáře, zejména je povinen zajistit 
zachování výsledků realizace předmětné obnovy po celou dobu udržitelnosti projektu. 
 

Čl. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto 
zákona.   

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami 
dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

 
2) V případě rozporu mezi Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 a  Přílohou č. 1 této smlouvy se použijí 

ustanovení Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 této smlouvy. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, email: panackova.j@kr-
vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 

dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. 
Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu 
je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci obnovy uvedené v Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření obnovy, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, 
není možné povolit. 

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 
6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům než je plnění podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro 

Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle 

jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

a) Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace ze dne 8. 2. 2015. 
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 12. 5. 2015 

usnesením č.  
 
 
V…………………………. dne……………   V Jihlavě dne …………………. 
 
 
 
 
 
 
 

Za Příjemce       Za Kraj 

Mgr. MUDr. Karel Rozehnal  RNDr. Marie Kružíková 
farář      členka Rady Kraje Vysočina 
 
 
 
……………….….……………….    ………………….….………………. 
podpis       podpis 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran 
ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 

(ZZ01178.0043) 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:     70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: RNDr. Marie Kružíková, členka Rady Kraje Vysočina 
bankovní spojení:    Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu:   4050004999/6800 
(dále jen “Kraj”) 

 
a 
 
Statutární město Jihlava 
se sídlem:     Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava 
IČO:   00286010 
zastoupené:  Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora 
bankovní spojení:     Česká spořitelna, a.s.        
číslo účtu:  1466072369/0800 
(dále jen “Příjemce”)  
 
se dohodly takto: 
 

 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci obnovy kulturní památky „Jihlava, Masarykovo náměstí 1205/47 – celková 
obnovy fasády včetně souvisejících prací“ rejstř. č. 34918/7-4877, blíže specifikované v žádosti 
o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „obnova“). 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného 

doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu: 

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajský úřad Kraje Vysočina, 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy zaniká 
a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 

obnovu realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy 
a podmínkami této smlouvy. 
 

2) Příjemce se zavazuje vrátit zpět dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u obnovy, která byla realizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou 
(udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných 

webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace 

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na obnovu dotaci ve výši 350 000 Kč (slovy: 

Třistapadesáttisíckorunčeských). 
 
2)  Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady obnovy jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem 
Příjemce. 

b)  Vlastní podíl příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními prostředky 
Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (podíl obce, jiné dotace a příspěvky, granty, 
dary, práce svépomocí, nákup materiálu apod.). Příjemce musí být schopen prokázat jejich 
výši.  

 
Celkové náklady obnovy 3 905 129 Kč 
Výše dotace v Kč 350 000 Kč 
Výše dotace v %  8,96% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v % 91,04% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v Kč 3 555 129 Kč 

 

3)   Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady obnovy překročí celkovou předpokládanou výši nákladů obnovy uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady obnovy nižší než výše celkových nákladů obnovy uvedená v tabulce v odst. 2, 
procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka 
dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla 
zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento 
odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům obnovy dle Čl. 5 odst. 2. 

 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, a vztahují se na ni veškerá ustanovení tohoto zákona. 

 
5) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků, 

státního rozpočtu, strukturálních fondů Evropské unie nebo jiných fondů, pokud dále není 
stanoveno jinak a pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Dotaci nelze 
poskytnout na akci při obnově kulturní památky, která je podpořena finančním příspěvkem 
v rámci Programu záchrany architektonického dědictví MK, Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón MK a Programu restaurování movitých 
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kulturních památek MK. Výše poskytnutých dotací na obnovu však v takovém případě nesmí 
přesáhnout 100% celkových nákladů obnovy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného 
doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude 
doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, 
nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká. 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 
1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci obnovy a povinen obnovu zrealizovat nejpozději 

do 15. listopadu 2015. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci obnovy vznikají dnem 1. ledna kalendářního roku, v němž je 

dotace poskytnuta. 
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících 

s realizací obnovy, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné.  Celkové 
náklady obnovy ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví 
Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy. 

 
4) Příjemce může některé práce provádět svépomocí, ty budou doloženy buď samostatným 

položkovým rozpočtem vypracovaným a potvrzeným dodavatelem stavebních prací nebo 
odborným posudkem provedených prací. Hodnota provedených prací svépomocí bude 
započítána pouze do výše minimálního procentuálního podílu Příjemce. Zbývající náklady je 
třeba doložit účetními doklady. 

 
5)  Neuznatelné náklady (výdaje) jsou: 

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) správní poplatky, 
c) stavební dozor, 
d) modernizace a jiné úpravy kulturní památky prováděné pouze v zájmu jejího vlastníka 

(zateplování, nové vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, 
zdravotně technické instalace, nové dispoziční změny, zřizování obytných podkroví atd.), 

e) pořízení průzkumů (stavebně-historického, restaurátorského, mykologického,….), 
f) náklady (výdaje) na publicitu. 

 
6) Uznatelné náklady (výdaje) obnovy jsou pouze ty, které bezprostředně souvisí s obnovou kulturní 

památky. 
 
7) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy a Přílohou této smlouvy, 

použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy. Pokud dále dojde 
k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy, případně nebudou některé 
náklady (výdaje) uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady (výdaje) 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
 

Příjemce se zavazuje: 
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a) dotaci přijmout, 
b) realizovat obnovu při dodržení této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a zajistit řádné a 
oddělené sledování dotací poskytnutých na obnovu a celkových nákladů na obnovu. Pokud 
Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci 
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů rozšířenou 
tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve 
smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, 
srozumitelné, a aby uskutečněné výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k obnově (na 
dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k obnově). Příjemce odpovídá za 
řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících celkové 
náklady obnovy (faktury, stvrzenky, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace 
ZZ01178.0043“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na obnovu nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž 
Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci 
využít i na finanční krytí také DPH, která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do doby ukončení realizace 
obnovy. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního 
úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh, 

e) prokázat úhradu celkových nákladů obnovy, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu 
(možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady, 

f) doručit Kraji do 15. listopadu 2015 (rozhodující je datum poštovního razítka) závěrečnou 
zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat: 

- stručný popis realizace obnovy kulturní památky  
- finanční vyúčtování obnovy s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování 
- kopie označených prvotních, resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů 

obnovy a jejich úhradě, 
- doklad potvrzující ukončení obnovy (např. zápis z výkonu dozoru obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností z hlediska státní památkové péče, kolaudační 
rozhodnutí, zápis o předání a převzetí stavby mezi vlastníkem a zhotovitelem 
obnovy). 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy archivovat 

následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů potvrzujících celkové náklady obnovy (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování obnovy, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy. 
j) zajistit udržitelnost obnovy v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do 

doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení příjemce 
s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode 
dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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Čl. 9 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace obnovy i po jejím dokončení, a to po dobu 

deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední 
z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) až písm. f) a písm. i) až písm. k) této smlouvy. 

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy. 

 
Čl. 10 

Publicita 
 

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o obnově kulturní památky 
uvést fakt, že obnova byla podpořena Krajem. 

 
2) Příjemce umístí na kulturní památku tabulku s nápisem „Kraj Vysočina podpořil obnovu kulturní 

památky“, a to až do ukončení realizace obnovy kulturní památky. 
 

3) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let s veškerým majetkem podpořeným z dotace v souladu 
se smlouvou o poskytnutí dotace, a to s péčí řádného hospodáře, zejména je povinen zajistit 
zachování výsledků realizace předmětné obnovy po celou dobu udržitelnosti projektu. 
 

Čl. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto 
zákona.   

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami 
dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

 
2) V případě rozporu mezi Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 a  Přílohou č. 1 této smlouvy se použijí 

ustanovení Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 této smlouvy. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, email: panackova.j@kr-
vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 

dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. 
Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu 
je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci obnovy uvedené v Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření obnovy, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, 
není možné povolit. 

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 
6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům než je plnění podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro 

Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle 

jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

a) Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace ze dne 9. 2. 2015. 
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 12. 5. 2015 

usnesením č.  
 
 
V…………………………. dne……………   V Jihlavě dne …………………. 
 
 
 
 
 
 
 

Za Příjemce       Za Kraj 

Ing. Vratislav Výborný  RNDr. Marie Kružíková 
náměstek primátora      členka Rady Kraje Vysočina 
 
 
 
……………….….……………….    ………………….….………………. 
podpis       podpis 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran 
ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 

(ZZ01178.0051) 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:     70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: RNDr. Marie Kružíková, členka Rady Kraje Vysočina 
bankovní spojení:    Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu:   4050004999/6800 
(dále jen “Kraj”) 

 
a 
 
Obec Plandry 
se sídlem:     Plandry 30, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou 
IČO:   00373893 
zastoupená:  Miroslavem Lukášem, starostou obce 
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s.         
číslo účtu:  8626681/0100 
(dále jen “Příjemce”)  
 
se dohodly takto: 
 

 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci obnovy kulturní památky „Plandry, obraz Zvěstování Panně Marii“ 
rejstř. č. 37-26787, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást 
této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „obnova“). 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného 

doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu: 

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajský úřad Kraje Vysočina, 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy zaniká 
a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 

obnovu realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy 
a podmínkami této smlouvy. 
 

2) Příjemce se zavazuje vrátit zpět dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u obnovy, která byla realizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou 
(udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných 

webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace 

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na obnovu dotaci ve výši 70 650 Kč (slovy: 

Sedmdesáttisícšestsetpadesátkorunčeských). 
 
2)  Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady obnovy jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem 
Příjemce. 

b)  Vlastní podíl příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními prostředky 
Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (podíl obce, jiné dotace a příspěvky, granty, 
dary, práce svépomocí, nákup materiálu apod.). Příjemce musí být schopen prokázat jejich 
výši.  

 
Celkové náklady obnovy 157 000 Kč 
Výše dotace v Kč 70 650 Kč 
Výše dotace v %  45% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v % 55% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v Kč 86 350 Kč 

 

3)   Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady obnovy překročí celkovou předpokládanou výši nákladů obnovy uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady obnovy nižší než výše celkových nákladů obnovy uvedená v tabulce v odst. 2, 
procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka 
dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla 
zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento 
odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům obnovy dle Čl. 5 odst. 2. 

 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, a vztahují se na ni veškerá ustanovení tohoto zákona. 

 
5) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků, 

státního rozpočtu, strukturálních fondů Evropské unie nebo jiných fondů, pokud dále není 
stanoveno jinak a pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Dotaci nelze 
poskytnout na akci při obnově kulturní památky, která je podpořena finančním příspěvkem 
v rámci Programu záchrany architektonického dědictví MK, Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón MK a Programu restaurování movitých 
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kulturních památek MK. Výše poskytnutých dotací na obnovu však v takovém případě nesmí 
přesáhnout 100% celkových nákladů obnovy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného 
doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude 
doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, 
nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká. 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 
1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci obnovy a povinen obnovu zrealizovat nejpozději 

do 15. listopadu 2015. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci obnovy vznikají dnem 1. ledna kalendářního roku, v němž je 

dotace poskytnuta. 
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících 

s realizací obnovy, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné.  Celkové 
náklady obnovy ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví 
Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy. 

 
4) Příjemce může některé práce provádět svépomocí, ty budou doloženy buď samostatným 

položkovým rozpočtem vypracovaným a potvrzeným dodavatelem stavebních prací nebo 
odborným posudkem provedených prací. Hodnota provedených prací svépomocí bude 
započítána pouze do výše minimálního procentuálního podílu Příjemce. Zbývající náklady je 
třeba doložit účetními doklady. 

 
5)  Neuznatelné náklady (výdaje) jsou: 

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) správní poplatky, 
c) stavební dozor, 
d) modernizace a jiné úpravy kulturní památky prováděné pouze v zájmu jejího vlastníka 

(zateplování, nové vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, 
zdravotně technické instalace, nové dispoziční změny, zřizování obytných podkroví atd.), 

e) pořízení průzkumů (stavebně-historického, restaurátorského, mykologického,….), 
f) náklady (výdaje) na publicitu. 

 
6) Uznatelné náklady (výdaje) obnovy jsou pouze ty, které bezprostředně souvisí s obnovou kulturní 

památky. 
 
7) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy a Přílohou této smlouvy, 

použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy. Pokud dále dojde 
k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy, případně nebudou některé 
náklady (výdaje) uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady (výdaje) 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
 

Příjemce se zavazuje: 
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a) dotaci přijmout, 
b) realizovat obnovu při dodržení této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a zajistit řádné a 
oddělené sledování dotací poskytnutých na obnovu a celkových nákladů na obnovu. Pokud 
Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci 
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů rozšířenou 
tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve 
smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, 
srozumitelné, a aby uskutečněné výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k obnově (na 
dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k obnově). Příjemce odpovídá za 
řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících celkové 
náklady obnovy (faktury, stvrzenky, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace 
ZZ01178.0051“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na obnovu nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž 
Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci 
využít i na finanční krytí také DPH, která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do doby ukončení realizace 
obnovy. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního 
úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh, 

e) prokázat úhradu celkových nákladů obnovy, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu 
(možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady, 

f) doručit Kraji do 15. listopadu 2015 (rozhodující je datum poštovního razítka) závěrečnou 
zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat: 

- stručný popis realizace obnovy kulturní památky  
- finanční vyúčtování obnovy s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování 
- kopie označených prvotních, resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů 

obnovy a jejich úhradě, 
- doklad potvrzující ukončení obnovy (např. zápis z výkonu dozoru obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností z hlediska státní památkové péče, kolaudační 
rozhodnutí, zápis o předání a převzetí stavby mezi vlastníkem a zhotovitelem 
obnovy). 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy archivovat 

následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů potvrzujících celkové náklady obnovy (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování obnovy, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy. 
j) zajistit udržitelnost obnovy v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do 

doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení příjemce 
s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode 
dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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Čl. 9 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace obnovy i po jejím dokončení, a to po dobu 

deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední 
z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) až písm. f) a písm. i) až písm. k) této smlouvy. 

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy. 

 
Čl. 10 

Publicita 
 

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o obnově kulturní památky 
uvést fakt, že obnova byla podpořena Krajem. 

 
2) Příjemce umístí na kulturní památku tabulku s nápisem „Kraj Vysočina podpořil obnovu kulturní 

památky“, a to až do ukončení realizace obnovy kulturní památky. 
 

3) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let s veškerým majetkem podpořeným z dotace v souladu 
se smlouvou o poskytnutí dotace, a to s péčí řádného hospodáře, zejména je povinen zajistit 
zachování výsledků realizace předmětné obnovy po celou dobu udržitelnosti projektu. 
 

Čl. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto 
zákona.   

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami 
dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

 
2) V případě rozporu mezi Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 a  Přílohou č. 1 této smlouvy se použijí 

ustanovení Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 této smlouvy. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, email: panackova.j@kr-
vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 

dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. 
Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu 
je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci obnovy uvedené v Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření obnovy, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, 
není možné povolit. 

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 
6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům než je plnění podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro 

Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle 

jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

a) Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace ze dne 12. 2. 2015. 
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 12. 5. 2015 

usnesením č.  
 
 
V…………………………. dne……………   V Jihlavě dne …………………. 
 
 
 
 
 
 
 

Za Příjemce       Za Kraj 

Miroslav Lukáš  RNDr. Marie Kružíková 
starosta obce      členka Rady Kraje Vysočina 
 
 
 
……………….….……………….    ………………….….………………. 
podpis       podpis 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran 
ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 

(ZZ01178.0054) 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:     70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: RNDr. Marie Kružíková, členka Rady Kraje Vysočina 
bankovní spojení:    Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu:   4050004999/6800 
(dále jen “Kraj”) 

 
a 
 
Římskokatolická farnost Číhošť 
se sídlem:     582 87 Číhošť 1 
IČO:   60127554 
zastoupená:  Ing. Tomášem Fialou, administrátorem 
bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s.          
číslo účtu:  1473464379/0800 
(dále jen “Příjemce”)  
 
se dohodly takto: 
 

 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci obnovy kulturní památky „Číhošť, kostel Nanebevzetí Panny Marie – 
obnova fasády“ rejstř. č. 26921/6-130, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která 
tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „obnova“). 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného 

doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu: 

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajský úřad Kraje Vysočina, 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy zaniká 
a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 

obnovu realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy 
a podmínkami této smlouvy. 
 

2) Příjemce se zavazuje vrátit zpět dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u obnovy, která byla realizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou 
(udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných 

webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace 

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na obnovu dotaci ve výši 267 150 Kč (slovy: 

Dvěstěšedesátsedmtisícjednostopadesátkorunčeských). 
 
2)  Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady obnovy jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem 
Příjemce. 

b)  Vlastní podíl příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními prostředky 
Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (podíl obce, jiné dotace a příspěvky, granty, 
dary, práce svépomocí, nákup materiálu apod.). Příjemce musí být schopen prokázat jejich 
výši.  

 
Celkové náklady obnovy 853 145 Kč 
Výše dotace v Kč 267 150 Kč 
Výše dotace v %  31,31% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v % 68,69% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v Kč 585 995 Kč 

 

3)   Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady obnovy překročí celkovou předpokládanou výši nákladů obnovy uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady obnovy nižší než výše celkových nákladů obnovy uvedená v tabulce v odst. 2, 
procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka 
dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla 
zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento 
odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům obnovy dle Čl. 5 odst. 2. 

 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, a vztahují se na ni veškerá ustanovení tohoto zákona. 

 
5) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků, 

státního rozpočtu, strukturálních fondů Evropské unie nebo jiných fondů, pokud dále není 
stanoveno jinak a pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Dotaci nelze 
poskytnout na akci při obnově kulturní památky, která je podpořena finančním příspěvkem 
v rámci Programu záchrany architektonického dědictví MK, Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón MK a Programu restaurování movitých 
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kulturních památek MK. Výše poskytnutých dotací na obnovu však v takovém případě nesmí 
přesáhnout 100% celkových nákladů obnovy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného 
doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude 
doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, 
nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká. 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 
1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci obnovy a povinen obnovu zrealizovat nejpozději 

do 15. listopadu 2015. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci obnovy vznikají dnem 1. ledna kalendářního roku, v němž je 

dotace poskytnuta. 
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících 

s realizací obnovy, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné.  Celkové 
náklady obnovy ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví 
Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy. 

 
4) Příjemce může některé práce provádět svépomocí, ty budou doloženy buď samostatným 

položkovým rozpočtem vypracovaným a potvrzeným dodavatelem stavebních prací nebo 
odborným posudkem provedených prací. Hodnota provedených prací svépomocí bude 
započítána pouze do výše minimálního procentuálního podílu Příjemce. Zbývající náklady je 
třeba doložit účetními doklady. 

 
5)  Neuznatelné náklady (výdaje) jsou: 

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) správní poplatky, 
c) stavební dozor, 
d) modernizace a jiné úpravy kulturní památky prováděné pouze v zájmu jejího vlastníka 

(zateplování, nové vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, 
zdravotně technické instalace, nové dispoziční změny, zřizování obytných podkroví atd.), 

e) pořízení průzkumů (stavebně-historického, restaurátorského, mykologického,….), 
f) náklady (výdaje) na publicitu. 

 
6) Uznatelné náklady (výdaje) obnovy jsou pouze ty, které bezprostředně souvisí s obnovou kulturní 

památky. 
 
7) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy a Přílohou této smlouvy, 

použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy. Pokud dále dojde 
k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy, případně nebudou některé 
náklady (výdaje) uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady (výdaje) 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
 

Příjemce se zavazuje: 
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a) dotaci přijmout, 
b) realizovat obnovu při dodržení této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a zajistit řádné a 
oddělené sledování dotací poskytnutých na obnovu a celkových nákladů na obnovu. Pokud 
Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci 
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů rozšířenou 
tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve 
smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, 
srozumitelné, a aby uskutečněné výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k obnově (na 
dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k obnově). Příjemce odpovídá za 
řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících celkové 
náklady obnovy (faktury, stvrzenky, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace 
ZZ01178.0054“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na obnovu nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž 
Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci 
využít i na finanční krytí také DPH, která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do doby ukončení realizace 
obnovy. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního 
úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh, 

e) prokázat úhradu celkových nákladů obnovy, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu 
(možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady, 

f) doručit Kraji do 15. listopadu 2015 (rozhodující je datum poštovního razítka) závěrečnou 
zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat: 

- stručný popis realizace obnovy kulturní památky  
- finanční vyúčtování obnovy s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování 
- kopie označených prvotních, resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů 

obnovy a jejich úhradě, 
- doklad potvrzující ukončení obnovy (např. zápis z výkonu dozoru obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností z hlediska státní památkové péče, kolaudační 
rozhodnutí, zápis o předání a převzetí stavby mezi vlastníkem a zhotovitelem 
obnovy). 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy archivovat 

následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů potvrzujících celkové náklady obnovy (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování obnovy, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy. 
j) zajistit udržitelnost obnovy v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do 

doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení příjemce 
s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode 
dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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Čl. 9 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace obnovy i po jejím dokončení, a to po dobu 

deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední 
z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) až písm. f) a písm. i) až písm. k) této smlouvy. 

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy. 

 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o obnově kulturní památky 

uvést fakt, že obnova byla podpořena Krajem. 
 
2) Příjemce umístí na kulturní památku tabulku s nápisem „Kraj Vysočina podpořil obnovu kulturní 

památky“, a to až do ukončení realizace obnovy kulturní památky. 
 

3) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let s veškerým majetkem podpořeným z dotace v souladu 
se smlouvou o poskytnutí dotace, a to s péčí řádného hospodáře, zejména je povinen zajistit 
zachování výsledků realizace předmětné obnovy po celou dobu udržitelnosti projektu. 
 

Čl. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto 
zákona.   

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami 
dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

 
2) V případě rozporu mezi Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 a  Přílohou č. 1 této smlouvy se použijí 

ustanovení Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 této smlouvy. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 

součinnost dle této smlouvy je Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, email: panackova.j@kr-
vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 

dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. 
Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu 
je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci obnovy uvedené v Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření obnovy, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, 
není možné povolit. 

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 
6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům než je plnění podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro 

Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle 

jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

a) Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace ze dne 9. 2. 2015. 
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 12. 5. 2015 

usnesením č.  
 
 
V…………………………. dne……………   V Jihlavě dne …………………. 
 
 
 
 
 

Za Příjemce       Za Kraj 

Ing. Tomáš Fiala  RNDr. Marie Kružíková 
administrátor      členka Rady Kraje Vysočina 
 
 
 
……………….….……………….    ………………….….………………. 
podpis       podpis 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran 
ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 

(ZZ01178.0056) 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:     70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: RNDr. Marie Kružíková, členka Rady Kraje Vysočina 
bankovní spojení:    Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu:   4050004999/6800 
(dále jen “Kraj”) 

 
a 
 
Obec Dukovany 
se sídlem:     675 66 Dukovany 99 
IČO:   00289329 
zastoupená:  Miroslavem Křišťálem, starostou obce 
bankovní spojení:    Česká spořitelna, a.s.         
číslo účtu:  1522403389/0800 
(dále jen “Příjemce”)  
 
se dohodly takto: 
 

 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci obnovy kulturní památky „Dukovany, zámek – oprava oplocení severní 
části“ rejstř. č. 16005/7-2626, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří 
nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „obnova“). 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného 

doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu: 

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajský úřad Kraje Vysočina, 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy zaniká 
a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 

obnovu realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy 
a podmínkami této smlouvy. 
 

2) Příjemce se zavazuje vrátit zpět dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u obnovy, která byla realizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou 
(udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných 

webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace 

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na obnovu dotaci ve výši 350 000 Kč (slovy: 

Třistapadesátisíckorunčeských). 
 
2)  Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady obnovy jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem 
Příjemce. 

b)  Vlastní podíl příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními prostředky 
Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (podíl obce, jiné dotace a příspěvky, granty, 
dary, práce svépomocí, nákup materiálu apod.). Příjemce musí být schopen prokázat jejich 
výši.  

 
Celkové náklady obnovy 1 278 199 Kč 
Výše dotace v Kč 350 000 Kč 
Výše dotace v %  27,38% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v % 72,62% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v Kč 928 199 Kč 

 

3)   Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady obnovy překročí celkovou předpokládanou výši nákladů obnovy uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady obnovy nižší než výše celkových nákladů obnovy uvedená v tabulce v odst. 2, 
procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka 
dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla 
zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento 
odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům obnovy dle Čl. 5 odst. 2. 

 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, a vztahují se na ni veškerá ustanovení tohoto zákona. 

 
5) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků, 

státního rozpočtu, strukturálních fondů Evropské unie nebo jiných fondů, pokud dále není 
stanoveno jinak a pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Dotaci nelze 
poskytnout na akci při obnově kulturní památky, která je podpořena finančním příspěvkem 
v rámci Programu záchrany architektonického dědictví MK, Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón MK a Programu restaurování movitých 
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kulturních památek MK. Výše poskytnutých dotací na obnovu však v takovém případě nesmí 
přesáhnout 100% celkových nákladů obnovy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného 
doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude 
doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, 
nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká. 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 
1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci obnovy a povinen obnovu zrealizovat nejpozději 

do 15. listopadu 2015. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci obnovy vznikají dnem 1. ledna kalendářního roku, v němž je 

dotace poskytnuta. 
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících 

s realizací obnovy, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné.  Celkové 
náklady obnovy ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví 
Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy. 

 
4) Příjemce může některé práce provádět svépomocí, ty budou doloženy buď samostatným 

položkovým rozpočtem vypracovaným a potvrzeným dodavatelem stavebních prací nebo 
odborným posudkem provedených prací. Hodnota provedených prací svépomocí bude 
započítána pouze do výše minimálního procentuálního podílu Příjemce. Zbývající náklady je 
třeba doložit účetními doklady. 

 
5)  Neuznatelné náklady (výdaje) jsou: 

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) správní poplatky, 
c) stavební dozor, 
d) modernizace a jiné úpravy kulturní památky prováděné pouze v zájmu jejího vlastníka 

(zateplování, nové vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, 
zdravotně technické instalace, nové dispoziční změny, zřizování obytných podkroví atd.), 

e) pořízení průzkumů (stavebně-historického, restaurátorského, mykologického,….), 
f) náklady (výdaje) na publicitu. 

 
6) Uznatelné náklady (výdaje) obnovy jsou pouze ty, které bezprostředně souvisí s obnovou kulturní 

památky. 
 
7) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy a Přílohou této smlouvy, 

použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy. Pokud dále dojde 
k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy, případně nebudou některé 
náklady (výdaje) uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady (výdaje) 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
 

Příjemce se zavazuje: 
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a) dotaci přijmout, 
b) realizovat obnovu při dodržení této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a zajistit řádné a 
oddělené sledování dotací poskytnutých na obnovu a celkových nákladů na obnovu. Pokud 
Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci 
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů rozšířenou 
tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve 
smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, 
srozumitelné, a aby uskutečněné výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k obnově (na 
dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k obnově). Příjemce odpovídá za 
řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících celkové 
náklady obnovy (faktury, stvrzenky, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace 
ZZ01178.0056“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na obnovu nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž 
Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci 
využít i na finanční krytí také DPH, která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do doby ukončení realizace 
obnovy. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního 
úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh, 

e) prokázat úhradu celkových nákladů obnovy, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu 
(možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady, 

f) doručit Kraji do 15. listopadu 2015 (rozhodující je datum poštovního razítka) závěrečnou 
zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat: 

- stručný popis realizace obnovy kulturní památky  
- finanční vyúčtování obnovy s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování 
- kopie označených prvotních, resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů 

obnovy a jejich úhradě, 
- doklad potvrzující ukončení obnovy (např. zápis z výkonu dozoru obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností z hlediska státní památkové péče, kolaudační 
rozhodnutí, zápis o předání a převzetí stavby mezi vlastníkem a zhotovitelem 
obnovy). 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy archivovat 

následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů potvrzujících celkové náklady obnovy (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování obnovy, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy. 
j) zajistit udržitelnost obnovy v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do 

doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení příjemce 
s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode 
dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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Čl. 9 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace obnovy i po jejím dokončení, a to po dobu 

deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední 
z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) až písm. f) a písm. i) až písm. k) této smlouvy. 

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy. 

 
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o obnově kulturní památky 

uvést fakt, že obnova byla podpořena Krajem. 
 
2) Příjemce umístí na kulturní památku tabulku s nápisem „Kraj Vysočina podpořil obnovu kulturní 

památky“, a to až do ukončení realizace obnovy kulturní památky. 
 

3) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let s veškerým majetkem podpořeným z dotace v souladu 
se smlouvou o poskytnutí dotace, a to s péčí řádného hospodáře, zejména je povinen zajistit 
zachování výsledků realizace předmětné obnovy po celou dobu udržitelnosti projektu. 
 

Čl. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto 
zákona.   

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami 
dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

 
2) V případě rozporu mezi Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 a  Přílohou č. 1 této smlouvy se použijí 

ustanovení Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 této smlouvy. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 

součinnost dle této smlouvy je Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, email: panackova.j@kr-
vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 

dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. 
Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu 
je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci obnovy uvedené v Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření obnovy, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, 
není možné povolit. 

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 
6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům než je plnění podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro 

Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle 

jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

a) Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace ze dne 11. 2. 2015. 
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 12. 5. 2015 

usnesením č.  
 
 
V…………………………. dne……………   V Jihlavě dne …………………. 
 
 
 
 
 
 
 

Za Příjemce       Za Kraj 

Miroslav Křišťál  RNDr. Marie Kružíková 
starosta obce      členka Rady Kraje Vysočina 
 
 
 
……………….….……………….    ………………….….………………. 
podpis       podpis 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran 
ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 

(ZZ01178.0057) 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:     70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: RNDr. Marie Kružíková, členka Rady Kraje Vysočina 
bankovní spojení:    Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu:   4050004999/6800 
(dále jen “Kraj”) 

 
a 
 
Zámek Světlá s.r.o. 
se sídlem:     Fráni Šrámka 2340/35, 150 00 Praha 5 
doručovací adresa: Zámecká 1, 582 91 Světlá nad Sázavou  
IČO:   27209601 
zastoupená:  Ing. Helenou Degerme, jednatelkou 
bankovní spojení:    Česká spořitelna, a.s.         
číslo účtu:  3259365379/0800 
(dále jen “Příjemce”)  
 
se dohodly takto: 
 

 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci obnovy kulturní památky „Světlá nad Sázavou, zámek – obnova části 
interiéru“ rejstř. č. 21081/6-341, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří 
nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „obnova“). 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného 

doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu: 

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajský úřad Kraje Vysočina, 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy zaniká 
a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 

obnovu realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy 
a podmínkami této smlouvy. 
 

2) Příjemce se zavazuje vrátit zpět dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u obnovy, která byla realizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou 
(udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných 

webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace 

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na obnovu dotaci ve výši 350 000 Kč (slovy: 

Třistapadesáttisíckorunčeských). 
 
2)  Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady obnovy jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem 
Příjemce. 

b)  Vlastní podíl příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními prostředky 
Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (podíl obce, jiné dotace a příspěvky, granty, 
dary, práce svépomocí, nákup materiálu apod.). Příjemce musí být schopen prokázat jejich 
výši.  

 
Celkové náklady obnovy 1 979 406 Kč 
Výše dotace v Kč 350 000 Kč 
Výše dotace v %  17,68% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v % 82,32% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v Kč 1 629 406 Kč 

 

3)   Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady obnovy překročí celkovou předpokládanou výši nákladů obnovy uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady obnovy nižší než výše celkových nákladů obnovy uvedená v tabulce v odst. 2, 
procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka 
dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla 
zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento 
odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům obnovy dle Čl. 5 odst. 2. 

 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, a vztahují se na ni veškerá ustanovení tohoto zákona. 

 
5) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků, 

státního rozpočtu, strukturálních fondů Evropské unie nebo jiných fondů, pokud dále není 
stanoveno jinak a pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Dotaci nelze 
poskytnout na akci při obnově kulturní památky, která je podpořena finančním příspěvkem 
v rámci Programu záchrany architektonického dědictví MK, Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón MK a Programu restaurování movitých 
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kulturních památek MK. Výše poskytnutých dotací na obnovu však v takovém případě nesmí 
přesáhnout 100% celkových nákladů obnovy. 

 
6) Dotace je poskytována jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise 

(EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy  
o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).  

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného 
doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude 
doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, 
nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká. 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 
1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci obnovy a povinen obnovu zrealizovat nejpozději 

do 15. listopadu 2015. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci obnovy vznikají dnem 1. ledna kalendářního roku, v němž je 

dotace poskytnuta. 
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících 

s realizací obnovy, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné.  Celkové 
náklady obnovy ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví 
Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy. 

 
4) Příjemce může některé práce provádět svépomocí, ty budou doloženy buď samostatným 

položkovým rozpočtem vypracovaným a potvrzeným dodavatelem stavebních prací nebo 
odborným posudkem provedených prací. Hodnota provedených prací svépomocí bude 
započítána pouze do výše minimálního procentuálního podílu Příjemce. Zbývající náklady je 
třeba doložit účetními doklady. 

 
5)  Neuznatelné náklady (výdaje) jsou: 

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) správní poplatky, 
c) stavební dozor, 
d) modernizace a jiné úpravy kulturní památky prováděné pouze v zájmu jejího vlastníka 

(zateplování, nové vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, 
zdravotně technické instalace, nové dispoziční změny, zřizování obytných podkroví atd.), 

e) pořízení průzkumů (stavebně-historického, restaurátorského, mykologického,….), 
f) náklady (výdaje) na publicitu. 

 
6) Uznatelné náklady (výdaje) obnovy jsou pouze ty, které bezprostředně souvisí s obnovou kulturní 

památky. 
 
7) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy a Přílohou této smlouvy, 

použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy. Pokud dále dojde 
k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy, případně nebudou některé 
náklady (výdaje) uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady (výdaje) 
neuznatelné. 
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Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

 
Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 
b) realizovat obnovu při dodržení této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a zajistit řádné a 
oddělené sledování dotací poskytnutých na obnovu a celkových nákladů na obnovu. Pokud 
Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci 
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů rozšířenou 
tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve 
smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, 
srozumitelné, a aby uskutečněné výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k obnově (na 
dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k obnově). Příjemce odpovídá za 
řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících celkové 
náklady obnovy (faktury, stvrzenky, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace 
ZZ01178.0057“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na obnovu nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž 
Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci 
využít i na finanční krytí také DPH, která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do doby ukončení realizace 
obnovy. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního 
úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh, 

e) prokázat úhradu celkových nákladů obnovy, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu 
(možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady, 

f) doručit Kraji do 15. listopadu 2015 (rozhodující je datum poštovního razítka) závěrečnou 
zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat: 

- stručný popis realizace obnovy kulturní památky  
- finanční vyúčtování obnovy s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování 
- kopie označených prvotních, resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů 

obnovy a jejich úhradě, 
- doklad potvrzující ukončení obnovy (např. zápis z výkonu dozoru obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností z hlediska státní památkové péče, kolaudační 
rozhodnutí, zápis o předání a převzetí stavby mezi vlastníkem a zhotovitelem 
obnovy). 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy archivovat 

následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů potvrzujících celkové náklady obnovy (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování obnovy, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy. 
j) zajistit udržitelnost obnovy v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do 

doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení příjemce 
s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
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územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode 
dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 

 
Čl. 9 

Kontrola 
 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace obnovy i po jejím dokončení, a to po dobu 

deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední 
z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) až písm. f) a písm. i) až písm. k) této smlouvy. 

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy. 

 
Čl. 10 

Publicita 
 

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o obnově kulturní památky 
uvést fakt, že obnova byla podpořena Krajem. 

 
2) Příjemce umístí na kulturní památku tabulku s nápisem „Kraj Vysočina podpořil obnovu kulturní 

památky“, a to až do ukončení realizace obnovy kulturní památky. 
 

3) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let s veškerým majetkem podpořeným z dotace v souladu 
se smlouvou o poskytnutí dotace, a to s péčí řádného hospodáře, zejména je povinen zajistit 
zachování výsledků realizace předmětné obnovy po celou dobu udržitelnosti projektu. 
 

Čl. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto 
zákona.   

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami 
dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 
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2) V případě rozporu mezi Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 a  Přílohou č. 1 této smlouvy se použijí 
ustanovení Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 této smlouvy. 

 
3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 

součinnost dle této smlouvy je Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, email: panackova.j@kr-
vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 

dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. 
Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu 
je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci obnovy uvedené v Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření obnovy, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, 
není možné povolit. 

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 
6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům než je plnění podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro 

Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle 

jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

a) Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace ze dne 10. 2. 2015. 
b) Příloha č. 2 – Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis.  

 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 12. 5. 2015 

usnesením č.  
 
 
V…………………………. dne……………   V Jihlavě dne …………………. 
 
 
 
 
 
 

Za Příjemce       Za Kraj 

Ing. Helena Degerme  RNDr. Marie Kružíková 
jednatelka      členka Rady Kraje Vysočina 
 
 
 
……………….….……………….    ………………….….………………. 
podpis       podpis 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran 
ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 

(ZZ01178.0061) 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:     70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: RNDr. Marie Kružíková, členka Rady Kraje Vysočina 
bankovní spojení:    Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu:   4050004999/6800 
(dále jen “Kraj”) 

 
a 
 
Obec Hodov 
se sídlem:     675 04 Hodov 54 
IČO:   00376850 
zastoupená:  Ing. Stanislavem Jašou, starostou obce 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.           
číslo účtu:  11626711/0100 
(dále jen “Příjemce”)  
 
se dohodly takto: 
 

 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci obnovy kulturní památky „Hodov, kaple sv. Jana Nepomuckého – obnova 
střechy“ rejstř. č. 44970/7-2641, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří 
nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „obnova“). 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného 

doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu: 

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajský úřad Kraje Vysočina, 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy zaniká 
a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 

obnovu realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy 
a podmínkami této smlouvy. 
 

2) Příjemce se zavazuje vrátit zpět dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u obnovy, která byla realizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou 
(udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných 

webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace 

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na obnovu dotaci ve výši 13 520 Kč (slovy: 

Třinácttisícpětsetdvacetkorunčeských). 
 
2)  Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady obnovy jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem 
Příjemce. 

b)  Vlastní podíl příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními prostředky 
Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (podíl obce, jiné dotace a příspěvky, granty, 
dary, práce svépomocí, nákup materiálu apod.). Příjemce musí být schopen prokázat jejich 
výši.  

 
Celkové náklady obnovy 27 041 Kč 
Výše dotace v Kč 13 520 Kč 
Výše dotace v %  50% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v % 50% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v Kč 13 521 Kč 

 

3)   Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady obnovy překročí celkovou předpokládanou výši nákladů obnovy uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady obnovy nižší než výše celkových nákladů obnovy uvedená v tabulce v odst. 2, 
procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka 
dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla 
zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento 
odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům obnovy dle Čl. 5 odst. 2. 

 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, a vztahují se na ni veškerá ustanovení tohoto zákona. 

 
5) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků, 

státního rozpočtu, strukturálních fondů Evropské unie nebo jiných fondů, pokud dále není 
stanoveno jinak a pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Dotaci nelze 
poskytnout na akci při obnově kulturní památky, která je podpořena finančním příspěvkem 
v rámci Programu záchrany architektonického dědictví MK, Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón MK a Programu restaurování movitých 
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kulturních památek MK. Výše poskytnutých dotací na obnovu však v takovém případě nesmí 
přesáhnout 100% celkových nákladů obnovy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného 
doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude 
doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, 
nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká. 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 
1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci obnovy a povinen obnovu zrealizovat nejpozději 

do 15. listopadu 2015. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci obnovy vznikají dnem 1. ledna kalendářního roku, v němž je 

dotace poskytnuta. 
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících 

s realizací obnovy, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné.  Celkové 
náklady obnovy ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví 
Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy. 

 
4) Příjemce může některé práce provádět svépomocí, ty budou doloženy buď samostatným 

položkovým rozpočtem vypracovaným a potvrzeným dodavatelem stavebních prací nebo 
odborným posudkem provedených prací. Hodnota provedených prací svépomocí bude 
započítána pouze do výše minimálního procentuálního podílu Příjemce. Zbývající náklady je 
třeba doložit účetními doklady. 

 
5)  Neuznatelné náklady (výdaje) jsou: 

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) správní poplatky, 
c) stavební dozor, 
d) modernizace a jiné úpravy kulturní památky prováděné pouze v zájmu jejího vlastníka 

(zateplování, nové vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, 
zdravotně technické instalace, nové dispoziční změny, zřizování obytných podkroví atd.), 

e) pořízení průzkumů (stavebně-historického, restaurátorského, mykologického,….), 
f) náklady (výdaje) na publicitu. 

 
6) Uznatelné náklady (výdaje) obnovy jsou pouze ty, které bezprostředně souvisí s obnovou kulturní 

památky. 
 
7) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy a Přílohou této smlouvy, 

použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy. Pokud dále dojde 
k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy, případně nebudou některé 
náklady (výdaje) uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady (výdaje) 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
 

Příjemce se zavazuje: 
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a) dotaci přijmout, 
b) realizovat obnovu při dodržení této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a zajistit řádné a 
oddělené sledování dotací poskytnutých na obnovu a celkových nákladů na obnovu. Pokud 
Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci 
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů rozšířenou 
tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve 
smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, 
srozumitelné, a aby uskutečněné výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k obnově (na 
dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k obnově). Příjemce odpovídá za 
řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících celkové 
náklady obnovy (faktury, stvrzenky, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace 
ZZ01178.0061“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na obnovu nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž 
Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci 
využít i na finanční krytí také DPH, která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do doby ukončení realizace 
obnovy. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního 
úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh, 

e) prokázat úhradu celkových nákladů obnovy, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu 
(možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady, 

f) doručit Kraji do 15. listopadu 2015 (rozhodující je datum poštovního razítka) závěrečnou 
zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat: 

- stručný popis realizace obnovy kulturní památky  
- finanční vyúčtování obnovy s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování 
- kopie označených prvotních, resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů 

obnovy a jejich úhradě, 
- doklad potvrzující ukončení obnovy (např. zápis z výkonu dozoru obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností z hlediska státní památkové péče, kolaudační 
rozhodnutí, zápis o předání a převzetí stavby mezi vlastníkem a zhotovitelem 
obnovy). 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy archivovat 

následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů potvrzujících celkové náklady obnovy (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování obnovy, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy. 
j) zajistit udržitelnost obnovy v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do 

doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení příjemce 
s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode 
dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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Čl. 9 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace obnovy i po jejím dokončení, a to po dobu 

deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední 
z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) až písm. f) a písm. i) až písm. k) této smlouvy. 

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy. 

 
Čl. 10 

Publicita 
 

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o obnově kulturní památky 
uvést fakt, že obnova byla podpořena Krajem. 

 
2) Příjemce umístí na kulturní památku tabulku s nápisem „Kraj Vysočina podpořil obnovu kulturní 

památky“, a to až do ukončení realizace obnovy kulturní památky. 
 

3) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let s veškerým majetkem podpořeným z dotace v souladu 
se smlouvou o poskytnutí dotace, a to s péčí řádného hospodáře, zejména je povinen zajistit 
zachování výsledků realizace předmětné obnovy po celou dobu udržitelnosti projektu. 
 

Čl. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto 
zákona.   

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami 
dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

 
2) V případě rozporu mezi Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 a  Přílohou č. 1 této smlouvy se použijí 

ustanovení Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 této smlouvy. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, email: panackova.j@kr-
vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 

dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. 
Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu 
je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci obnovy uvedené v Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření obnovy, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, 
není možné povolit. 

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 
6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům než je plnění podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro 

Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle 

jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

a) Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace ze dne 13. 2. 2015. 
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 12. 5. 2015 

usnesením č.  
 
 
V…………………………. dne……………   V Jihlavě dne …………………. 
 
 
 
 
 
 
 

Za Příjemce       Za Kraj 

Ing. Stanislav Jaša  RNDr. Marie Kružíková 
starosta      členka Rady Kraje Vysočina 
 
 
 
……………….….……………….    ………………….….………………. 
podpis       podpis 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran 
ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 

(ZZ01178.0065) 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:     70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: RNDr. Marie Kružíková, členka Rady Kraje Vysočina 
bankovní spojení:    Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu:   4050004999/6800 
(dále jen “Kraj”) 

 
a 
 
Město Počátky 
se sídlem:     Palackého náměstí 1, 394 64 Počátky 
IČO:   00248843 
zastoupené:  Mgr. Karlem Šteflem, starostou města 
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s.          
číslo účtu:  78-76730237/0100 
(dále jen “Příjemce”)  
 
se dohodly takto: 
 

 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci obnovy kulturní památky „Počátky č. p. 30 – oprava krovové konstrukce“ 
rejstř. č. 24618/3-3238, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou 
součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „obnova“). 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného 

doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu: 

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajský úřad Kraje Vysočina, 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy zaniká 
a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 

obnovu realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy 
a podmínkami této smlouvy. 
 

2) Příjemce se zavazuje vrátit zpět dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u obnovy, která byla realizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou 
(udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných 

webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace 

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na obnovu dotaci ve výši 272 000 Kč (slovy: 

Dvěstěsedmdesátdvatisícekorunčeských). 
 
2)  Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady obnovy jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem 
Příjemce. 

b)  Vlastní podíl příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními prostředky 
Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (podíl obce, jiné dotace a příspěvky, granty, 
dary, práce svépomocí, nákup materiálu apod.). Příjemce musí být schopen prokázat jejich 
výši.  

 
Celkové náklady obnovy 545 796 Kč 
Výše dotace v Kč 272 000 Kč 
Výše dotace v %  49,84% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v % 50,16% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v Kč 273 796 Kč 

 

3)   Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady obnovy překročí celkovou předpokládanou výši nákladů obnovy uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady obnovy nižší než výše celkových nákladů obnovy uvedená v tabulce v odst. 2, 
procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka 
dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla 
zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento 
odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům obnovy dle Čl. 5 odst. 2. 

 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, a vztahují se na ni veškerá ustanovení tohoto zákona. 

 
5) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků, 

státního rozpočtu, strukturálních fondů Evropské unie nebo jiných fondů, pokud dále není 
stanoveno jinak a pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Dotaci nelze 
poskytnout na akci při obnově kulturní památky, která je podpořena finančním příspěvkem 
v rámci Programu záchrany architektonického dědictví MK, Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón MK a Programu restaurování movitých 
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kulturních památek MK. Výše poskytnutých dotací na obnovu však v takovém případě nesmí 
přesáhnout 100% celkových nákladů obnovy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného 
doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude 
doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, 
nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká. 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 
1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci obnovy a povinen obnovu zrealizovat nejpozději 

do 15. listopadu 2015. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci obnovy vznikají dnem 1. ledna kalendářního roku, v němž je 

dotace poskytnuta. 
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících 

s realizací obnovy, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné.  Celkové 
náklady obnovy ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví 
Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy. 

 
4) Příjemce může některé práce provádět svépomocí, ty budou doloženy buď samostatným 

položkovým rozpočtem vypracovaným a potvrzeným dodavatelem stavebních prací nebo 
odborným posudkem provedených prací. Hodnota provedených prací svépomocí bude 
započítána pouze do výše minimálního procentuálního podílu Příjemce. Zbývající náklady je 
třeba doložit účetními doklady. 

 
5)  Neuznatelné náklady (výdaje) jsou: 

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) správní poplatky, 
c) stavební dozor, 
d) modernizace a jiné úpravy kulturní památky prováděné pouze v zájmu jejího vlastníka 

(zateplování, nové vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, 
zdravotně technické instalace, nové dispoziční změny, zřizování obytných podkroví atd.), 

e) pořízení průzkumů (stavebně-historického, restaurátorského, mykologického,….), 
f) náklady (výdaje) na publicitu. 

 
6) Uznatelné náklady (výdaje) obnovy jsou pouze ty, které bezprostředně souvisí s obnovou kulturní 

památky. 
 
7) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy a Přílohou této smlouvy, 

použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy. Pokud dále dojde 
k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy, případně nebudou některé 
náklady (výdaje) uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady (výdaje) 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
 

Příjemce se zavazuje: 



Strana 4 (celkem 6) 

a) dotaci přijmout, 
b) realizovat obnovu při dodržení této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a zajistit řádné a 
oddělené sledování dotací poskytnutých na obnovu a celkových nákladů na obnovu. Pokud 
Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci 
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů rozšířenou 
tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve 
smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, 
srozumitelné, a aby uskutečněné výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k obnově (na 
dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k obnově). Příjemce odpovídá za 
řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících celkové 
náklady obnovy (faktury, stvrzenky, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace 
ZZ01178.0065“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na obnovu nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž 
Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci 
využít i na finanční krytí také DPH, která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do doby ukončení realizace 
obnovy. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního 
úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh, 

e) prokázat úhradu celkových nákladů obnovy, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu 
(možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady, 

f) doručit Kraji do 15. listopadu 2015 (rozhodující je datum poštovního razítka) závěrečnou 
zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat: 

- stručný popis realizace obnovy kulturní památky  
- finanční vyúčtování obnovy s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování 
- kopie označených prvotních, resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů 

obnovy a jejich úhradě, 
- doklad potvrzující ukončení obnovy (např. zápis z výkonu dozoru obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností z hlediska státní památkové péče, kolaudační 
rozhodnutí, zápis o předání a převzetí stavby mezi vlastníkem a zhotovitelem 
obnovy). 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy archivovat 

následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů potvrzujících celkové náklady obnovy (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování obnovy, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy. 
j) zajistit udržitelnost obnovy v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do 

doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení příjemce 
s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode 
dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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Čl. 9 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace obnovy i po jejím dokončení, a to po dobu 

deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední 
z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) až písm. f) a písm. i) až písm. k) této smlouvy. 

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy. 

 
Čl. 10 

Publicita 
 

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o obnově kulturní památky 
uvést fakt, že obnova byla podpořena Krajem. 

 
2) Příjemce umístí na kulturní památku tabulku s nápisem „Kraj Vysočina podpořil obnovu kulturní 

památky“, a to až do ukončení realizace obnovy kulturní památky. 
 

3) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let s veškerým majetkem podpořeným z dotace v souladu 
se smlouvou o poskytnutí dotace, a to s péčí řádného hospodáře, zejména je povinen zajistit 
zachování výsledků realizace předmětné obnovy po celou dobu udržitelnosti projektu. 
 

Čl. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto 
zákona.   

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami 
dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

 
2) V případě rozporu mezi Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 a  Přílohou č. 1 této smlouvy se použijí 

ustanovení Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 této smlouvy. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, email: panackova.j@kr-
vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 

dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. 
Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu 
je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci obnovy uvedené v Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření obnovy, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, 
není možné povolit. 

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 
6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům než je plnění podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro 

Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle 

jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

a) Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace ze dne 11. 2. 2015. 
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 12. 5. 2015 

usnesením č.  
 
 
V…………………………. dne……………   V Jihlavě dne …………………. 
 
 
 
 
 
 

Za Příjemce       Za Kraj 

Mgr. Karel Štefl  RNDr. Marie Kružíková 
starosta města      členka Rady Kraje Vysočina 
 
 
 
……………….….……………….    ………………….….………………. 
podpis       podpis 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran 
ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 

(ZZ01178.0079) 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:     70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: RNDr. Marie Kružíková, členka Rady Kraje Vysočina 
bankovní spojení:    Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu:   4050004999/6800 
(dále jen “Kraj”) 

 
a 
 
Římskokatolická farnost Nová Cerekev 
se sídlem:     Děkanská 8, 393 01 Pelhřimov 
IČO:   63893924 
zastoupená:  Mgr. Jaromírem Stehlíkem, administrátorem 
bankovní spojení:    Česká spořitelna, a.s.         
číslo účtu:  0620638339/0800 
(dále jen “Příjemce”)  
 
se dohodly takto: 
 

 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci obnovy kulturní památky „Nová Cerekev, kostel sv. Tomáše Becketa – 
obnova průčelí a restaurování soch“ rejstř. č. 33523/3-3161, blíže specifikované v žádosti 
o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „obnova“). 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného 

doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu: 

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajský úřad Kraje Vysočina, 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy zaniká 
a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 

obnovu realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy 
a podmínkami této smlouvy. 
 

2) Příjemce se zavazuje vrátit zpět dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u obnovy, která byla realizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou 
(udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných 

webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace 

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na obnovu dotaci ve výši 300 000 Kč (slovy: Třistatisíckorunčeských). 
 
2)  Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady obnovy jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem 
Příjemce. 

b)  Vlastní podíl příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními prostředky 
Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (podíl obce, jiné dotace a příspěvky, granty, 
dary, práce svépomocí, nákup materiálu apod.). Příjemce musí být schopen prokázat jejich 
výši.  

 
Celkové náklady obnovy 809 363 Kč 
Výše dotace v Kč 300 000 Kč 
Výše dotace v %    37,07% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v % 62,93% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v Kč 509 363 Kč 

 

3)   Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady obnovy překročí celkovou předpokládanou výši nákladů obnovy uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady obnovy nižší než výše celkových nákladů obnovy uvedená v tabulce v odst. 2, 
procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka 
dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla 
zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento 
odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům obnovy dle Čl. 5 odst. 2. 

 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, a vztahují se na ni veškerá ustanovení tohoto zákona. 

 
5) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků, 

státního rozpočtu, strukturálních fondů Evropské unie nebo jiných fondů, pokud dále není 
stanoveno jinak a pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Dotaci nelze 
poskytnout na akci při obnově kulturní památky, která je podpořena finančním příspěvkem 
v rámci Programu záchrany architektonického dědictví MK, Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón MK a Programu restaurování movitých 
kulturních památek MK. Výše poskytnutých dotací na obnovu však v takovém případě nesmí 
přesáhnout 100% celkových nákladů obnovy. 
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Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného 
doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude 
doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, 
nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká. 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 
1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci obnovy a povinen obnovu zrealizovat nejpozději 

do 15. listopadu 2015. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci obnovy vznikají dnem 1. ledna kalendářního roku, v němž je 

dotace poskytnuta. 
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících 

s realizací obnovy, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné.  Celkové 
náklady obnovy ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví 
Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy. 

 
4) Příjemce může některé práce provádět svépomocí, ty budou doloženy buď samostatným 

položkovým rozpočtem vypracovaným a potvrzeným dodavatelem stavebních prací nebo 
odborným posudkem provedených prací. Hodnota provedených prací svépomocí bude 
započítána pouze do výše minimálního procentuálního podílu Příjemce. Zbývající náklady je 
třeba doložit účetními doklady. 

 
5)  Neuznatelné náklady (výdaje) jsou: 

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) správní poplatky, 
c) stavební dozor, 
d) modernizace a jiné úpravy kulturní památky prováděné pouze v zájmu jejího vlastníka 

(zateplování, nové vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, 
zdravotně technické instalace, nové dispoziční změny, zřizování obytných podkroví atd.), 

e) pořízení průzkumů (stavebně-historického, restaurátorského, mykologického,….), 
f) náklady (výdaje) na publicitu. 

 
6) Uznatelné náklady (výdaje) obnovy jsou pouze ty, které bezprostředně souvisí s obnovou kulturní 

památky. 
 
7) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy a Přílohou této smlouvy, 

použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy. Pokud dále dojde 
k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy, případně nebudou některé 
náklady (výdaje) uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady (výdaje) 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
 

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
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b) realizovat obnovu při dodržení této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního 
řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a zajistit řádné a 
oddělené sledování dotací poskytnutých na obnovu a celkových nákladů na obnovu. Pokud 
Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci 
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů rozšířenou 
tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve 
smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, 
srozumitelné, a aby uskutečněné výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k obnově (na 
dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k obnově). Příjemce odpovídá za 
řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících celkové 
náklady obnovy (faktury, stvrzenky, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace 
ZZ01178.0079“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na obnovu nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž 
Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci 
využít i na finanční krytí také DPH, která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do doby ukončení realizace 
obnovy. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního 
úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh, 

e) prokázat úhradu celkových nákladů obnovy, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu 
(možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady, 

f) doručit Kraji do 15. listopadu 2015 (rozhodující je datum poštovního razítka) závěrečnou 
zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat: 

- stručný popis realizace obnovy kulturní památky  
- finanční vyúčtování obnovy s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování 
- kopie označených prvotních, resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů 

obnovy a jejich úhradě, 
- doklad potvrzující ukončení obnovy (např. zápis z výkonu dozoru obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností z hlediska státní památkové péče, kolaudační 
rozhodnutí, zápis o předání a převzetí stavby mezi vlastníkem a zhotovitelem 
obnovy). 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy archivovat 

následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů potvrzujících celkové náklady obnovy (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování obnovy, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy. 
j) zajistit udržitelnost obnovy v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do 

doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení příjemce 
s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode 
dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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Čl. 9 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace obnovy i po jejím dokončení, a to po dobu 

deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední 
z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) až písm. f) a písm. i) až písm. k) této smlouvy. 

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy. 

 
Čl. 10 

Publicita 
 

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o obnově kulturní památky 
uvést fakt, že obnova byla podpořena Krajem. 

 
2) Příjemce umístí na kulturní památku tabulku s nápisem „Kraj Vysočina podpořil obnovu kulturní 

památky“, a to až do ukončení realizace obnovy kulturní památky. 
 

3) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let s veškerým majetkem podpořeným z dotace v souladu 
se smlouvou o poskytnutí dotace, a to s péčí řádného hospodáře, zejména je povinen zajistit 
zachování výsledků realizace předmětné obnovy po celou dobu udržitelnosti projektu. 
 

Čl. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto 
zákona.   

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami 
dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

 
2) V případě rozporu mezi Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 a  Přílohou č. 1 této smlouvy se použijí 

ustanovení Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 této smlouvy. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, email: panackova.j@kr-
vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 

dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. 
Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu 
je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci obnovy uvedené v Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření obnovy, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, 
není možné povolit. 

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 
6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům než je plnění podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro 

Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle 

jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

a) Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace ze dne 10. 2. 2015. 
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 12. 5. 2015 

usnesením č.  
 
 
V…………………………. dne……………   V Jihlavě dne …………………. 
 
 
 
 
 
 

Za Příjemce       Za Kraj 

Mgr. Jaromír Stehlík  RNDr. Marie Kružíková 
administrátor      členka Rady Kraje Vysočina 
 
 
 
……………….….……………….    ………………….….………………. 
podpis       podpis 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran 
ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 

(ZZ01178.0080) 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:     70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: RNDr. Marie Kružíková, členka Rady Kraje Vysočina 
bankovní spojení:    Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu:   4050004999/6800 
(dále jen “Kraj”) 

 
a 
 
Římskokatolická farnost Nový Rychnov 
se sídlem:     394 04 Nový Rychnov 84 
IČO:   62540572 
zastoupená:  Mgr. Jánem Augustinem Grambalem, administrátorem 
bankovní spojení:    Česká spořitelna, a.s.         
číslo účtu:  0620679309/0800 
(dále jen “Příjemce”)  
 
se dohodly takto: 
 

 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci obnovy kulturní památky „Nový Rychnov, kostel Nanebevzetí Panny Marie 
– III. etapa obnovy střešního pláště“ rejstř. č. 20884/3-3170, blíže specifikované v žádosti 
o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „obnova“). 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného 

doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu: 

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajský úřad Kraje Vysočina, 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy zaniká 
a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 

obnovu realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy 
a podmínkami této smlouvy. 
 

2) Příjemce se zavazuje vrátit zpět dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u obnovy, která byla realizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou 
(udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných 

webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace 

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na obnovu dotaci ve výši 235 322 Kč (slovy: 

Dvěstětřicetpěttisíctřistadvacetdvěkorunyčeské). 
 
2)  Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady obnovy jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem 
Příjemce. 

b)  Vlastní podíl příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními prostředky 
Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (podíl obce, jiné dotace a příspěvky, granty, 
dary, práce svépomocí, nákup materiálu apod.). Příjemce musí být schopen prokázat jejich 
výši.  

 
Celkové náklady obnovy 800 403 Kč 
Výše dotace v Kč 235 322 Kč 
Výše dotace v %  29,4% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v %    70,6% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v Kč 565 081 Kč 

 

3)   Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady obnovy překročí celkovou předpokládanou výši nákladů obnovy uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady obnovy nižší než výše celkových nákladů obnovy uvedená v tabulce v odst. 2, 
procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka 
dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla 
zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento 
odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům obnovy dle Čl. 5 odst. 2. 

 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, a vztahují se na ni veškerá ustanovení tohoto zákona. 

 
5) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků, 

státního rozpočtu, strukturálních fondů Evropské unie nebo jiných fondů, pokud dále není 
stanoveno jinak a pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Dotaci nelze 
poskytnout na akci při obnově kulturní památky, která je podpořena finančním příspěvkem 
v rámci Programu záchrany architektonického dědictví MK, Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón MK a Programu restaurování movitých 
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kulturních památek MK. Výše poskytnutých dotací na obnovu však v takovém případě nesmí 
přesáhnout 100% celkových nákladů obnovy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného 
doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude 
doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, 
nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká. 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 
1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci obnovy a povinen obnovu zrealizovat nejpozději 

do 15. listopadu 2015. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci obnovy vznikají dnem 1. ledna kalendářního roku, v němž je 

dotace poskytnuta. 
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících 

s realizací obnovy, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné.  Celkové 
náklady obnovy ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví 
Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy. 

 
4) Příjemce může některé práce provádět svépomocí, ty budou doloženy buď samostatným 

položkovým rozpočtem vypracovaným a potvrzeným dodavatelem stavebních prací nebo 
odborným posudkem provedených prací. Hodnota provedených prací svépomocí bude 
započítána pouze do výše minimálního procentuálního podílu Příjemce. Zbývající náklady je 
třeba doložit účetními doklady. 

 
5)  Neuznatelné náklady (výdaje) jsou: 

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) správní poplatky, 
c) stavební dozor, 
d) modernizace a jiné úpravy kulturní památky prováděné pouze v zájmu jejího vlastníka 

(zateplování, nové vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, 
zdravotně technické instalace, nové dispoziční změny, zřizování obytných podkroví atd.), 

e) pořízení průzkumů (stavebně-historického, restaurátorského, mykologického,….), 
f) náklady (výdaje) na publicitu. 

 
6) Uznatelné náklady (výdaje) obnovy jsou pouze ty, které bezprostředně souvisí s obnovou kulturní 

památky. 
 
7) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy a Přílohou této smlouvy, 

použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy. Pokud dále dojde 
k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy, případně nebudou některé 
náklady (výdaje) uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady (výdaje) 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
 

Příjemce se zavazuje: 
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a) dotaci přijmout, 
b) realizovat obnovu při dodržení této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a zajistit řádné a 
oddělené sledování dotací poskytnutých na obnovu a celkových nákladů na obnovu. Pokud 
Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci 
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů rozšířenou 
tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve 
smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, 
srozumitelné, a aby uskutečněné výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k obnově (na 
dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k obnově). Příjemce odpovídá za 
řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících celkové 
náklady obnovy (faktury, stvrzenky, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace 
ZZ01178.0080“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na obnovu nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž 
Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci 
využít i na finanční krytí také DPH, která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do doby ukončení realizace 
obnovy. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního 
úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh, 

e) prokázat úhradu celkových nákladů obnovy, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu 
(možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady, 

f) doručit Kraji do 15. listopadu 2015 (rozhodující je datum poštovního razítka) závěrečnou 
zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat: 

- stručný popis realizace obnovy kulturní památky  
- finanční vyúčtování obnovy s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování 
- kopie označených prvotních, resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů 

obnovy a jejich úhradě, 
- doklad potvrzující ukončení obnovy (např. zápis z výkonu dozoru obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností z hlediska státní památkové péče, kolaudační 
rozhodnutí, zápis o předání a převzetí stavby mezi vlastníkem a zhotovitelem 
obnovy). 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy archivovat 

následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů potvrzujících celkové náklady obnovy (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování obnovy, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy. 
j) zajistit udržitelnost obnovy v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do 

doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení příjemce 
s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode 
dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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Čl. 9 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace obnovy i po jejím dokončení, a to po dobu 

deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední 
z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) až písm. f) a písm. i) až písm. k) této smlouvy. 

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy. 

 
Čl. 10 

Publicita 
 

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o obnově kulturní památky 
uvést fakt, že obnova byla podpořena Krajem. 

 
2) Příjemce umístí na kulturní památku tabulku s nápisem „Kraj Vysočina podpořil obnovu kulturní 

památky“, a to až do ukončení realizace obnovy kulturní památky. 
 

3) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let s veškerým majetkem podpořeným z dotace v souladu 
se smlouvou o poskytnutí dotace, a to s péčí řádného hospodáře, zejména je povinen zajistit 
zachování výsledků realizace předmětné obnovy po celou dobu udržitelnosti projektu. 
 

Čl. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto 
zákona.   

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami 
dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

 
2) V případě rozporu mezi Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 a  Přílohou č. 1 této smlouvy se použijí 

ustanovení Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 této smlouvy. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, email: panackova.j@kr-
vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 

dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. 
Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu 
je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci obnovy uvedené v Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření obnovy, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, 
není možné povolit. 

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 
6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům než je plnění podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro 

Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle 

jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

a) Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace ze dne 6. 2. 2015. 
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 12. 5. 2015 

usnesením č.  
 
 
V…………………………. dne……………   V Jihlavě dne …………………. 
 
 
 
 
 
 

Za Příjemce       Za Kraj 

Mgr. Ján Augustin Grambal  RNDr. Marie Kružíková 
administrátor      členka Rady Kraje Vysočina 
 
 
 
……………….….……………….    ………………….….………………. 
podpis       podpis 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran 
ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 

(ZZ01178.0083) 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:     70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: RNDr. Marie Kružíková, členka Rady Kraje Vysočina 
bankovní spojení:    Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu:   4050004999/6800 
(dále jen “Kraj”) 

 
a 
 
Město Hrotovice 
se sídlem:     nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice 
IČO:   00289426 
zastoupené:  Antonínem Mlynářem, místostarostou města 
bankovní spojení:    Česká spořitelna, a.s.         
číslo účtu:  1524522349/0800 
(dále jen “Příjemce”)  
 
se dohodly takto: 
 

 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci obnovy kulturní památky „Hrotovice, zámek – obnova části střešního 
pláště“ rejstř. č. 31370/7-2649, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří 
nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „obnova“). 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného 

doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu: 

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajský úřad Kraje Vysočina, 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy zaniká 
a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 

obnovu realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy 
a podmínkami této smlouvy. 
 

2) Příjemce se zavazuje vrátit zpět dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u obnovy, která byla realizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou 
(udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných 

webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace 

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na obnovu dotaci ve výši 274 543 Kč (slovy: 

Dvěstěsedmdesátčtyřitisícepětsetčtyřicettřikorunyčeské). 
 
2)  Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady obnovy jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem 
Příjemce. 

b)  Vlastní podíl příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními prostředky 
Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (podíl obce, jiné dotace a příspěvky, granty, 
dary, práce svépomocí, nákup materiálu apod.). Příjemce musí být schopen prokázat jejich 
výši.  

 
Celkové náklady obnovy 745 163 Kč 
Výše dotace v Kč 274 543 Kč 
Výše dotace v %  36,84% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v %    63,16% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v Kč 470 620 Kč 

 

3)   Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady obnovy překročí celkovou předpokládanou výši nákladů obnovy uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady obnovy nižší než výše celkových nákladů obnovy uvedená v tabulce v odst. 2, 
procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka 
dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla 
zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento 
odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům obnovy dle Čl. 5 odst. 2. 

 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, a vztahují se na ni veškerá ustanovení tohoto zákona. 

 
5) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků, 

státního rozpočtu, strukturálních fondů Evropské unie nebo jiných fondů, pokud dále není 
stanoveno jinak a pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Dotaci nelze 
poskytnout na akci při obnově kulturní památky, která je podpořena finančním příspěvkem 
v rámci Programu záchrany architektonického dědictví MK, Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón MK a Programu restaurování movitých 
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kulturních památek MK. Výše poskytnutých dotací na obnovu však v takovém případě nesmí 
přesáhnout 100% celkových nákladů obnovy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného 
doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude 
doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, 
nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká. 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 
1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci obnovy a povinen obnovu zrealizovat nejpozději 

do 15. listopadu 2015. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci obnovy vznikají dnem 1. ledna kalendářního roku, v němž je 

dotace poskytnuta. 
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících 

s realizací obnovy, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné.  Celkové 
náklady obnovy ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví 
Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy. 

 
4) Příjemce může některé práce provádět svépomocí, ty budou doloženy buď samostatným 

položkovým rozpočtem vypracovaným a potvrzeným dodavatelem stavebních prací nebo 
odborným posudkem provedených prací. Hodnota provedených prací svépomocí bude 
započítána pouze do výše minimálního procentuálního podílu Příjemce. Zbývající náklady je 
třeba doložit účetními doklady. 

 
5)  Neuznatelné náklady (výdaje) jsou: 

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) správní poplatky, 
c) stavební dozor, 
d) modernizace a jiné úpravy kulturní památky prováděné pouze v zájmu jejího vlastníka 

(zateplování, nové vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, 
zdravotně technické instalace, nové dispoziční změny, zřizování obytných podkroví atd.), 

e) pořízení průzkumů (stavebně-historického, restaurátorského, mykologického,….), 
f) náklady (výdaje) na publicitu. 

 
6) Uznatelné náklady (výdaje) obnovy jsou pouze ty, které bezprostředně souvisí s obnovou kulturní 

památky. 
 
7) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy a Přílohou této smlouvy, 

použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy. Pokud dále dojde 
k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy, případně nebudou některé 
náklady (výdaje) uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady (výdaje) 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
 

Příjemce se zavazuje: 
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a) dotaci přijmout, 
b) realizovat obnovu při dodržení této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a zajistit řádné a 
oddělené sledování dotací poskytnutých na obnovu a celkových nákladů na obnovu. Pokud 
Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci 
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů rozšířenou 
tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve 
smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, 
srozumitelné, a aby uskutečněné výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k obnově (na 
dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k obnově). Příjemce odpovídá za 
řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících celkové 
náklady obnovy (faktury, stvrzenky, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace 
ZZ01178.0083“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na obnovu nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž 
Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci 
využít i na finanční krytí také DPH, která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do doby ukončení realizace 
obnovy. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního 
úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh, 

e) prokázat úhradu celkových nákladů obnovy, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu 
(možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady, 

f) doručit Kraji do 15. listopadu 2015 (rozhodující je datum poštovního razítka) závěrečnou 
zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat: 

- stručný popis realizace obnovy kulturní památky  
- finanční vyúčtování obnovy s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování 
- kopie označených prvotních, resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů 

obnovy a jejich úhradě, 
- doklad potvrzující ukončení obnovy (např. zápis z výkonu dozoru obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností z hlediska státní památkové péče, kolaudační 
rozhodnutí, zápis o předání a převzetí stavby mezi vlastníkem a zhotovitelem 
obnovy). 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy archivovat 

následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů potvrzujících celkové náklady obnovy (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování obnovy, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy. 
j) zajistit udržitelnost obnovy v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do 

doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení příjemce 
s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode 
dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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Čl. 9 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace obnovy i po jejím dokončení, a to po dobu 

deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední 
z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) až písm. f) a písm. i) až písm. k) této smlouvy. 

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy. 

 
Čl. 10 

Publicita 
 

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o obnově kulturní památky 
uvést fakt, že obnova byla podpořena Krajem. 

 
2) Příjemce umístí na kulturní památku tabulku s nápisem „Kraj Vysočina podpořil obnovu kulturní 

památky“, a to až do ukončení realizace obnovy kulturní památky. 
 

3) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let s veškerým majetkem podpořeným z dotace v souladu 
se smlouvou o poskytnutí dotace, a to s péčí řádného hospodáře, zejména je povinen zajistit 
zachování výsledků realizace předmětné obnovy po celou dobu udržitelnosti projektu. 
 

Čl. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto 
zákona.   

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami 
dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

 
2) V případě rozporu mezi Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 a  Přílohou č. 1 této smlouvy se použijí 

ustanovení Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 této smlouvy. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, email: panackova.j@kr-
vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 

dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. 
Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu 
je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci obnovy uvedené v Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření obnovy, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, 
není možné povolit. 

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 
6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům než je plnění podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro 

Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle 

jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

a) Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace ze dne 12. 2. 2015. 
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 12. 5. 2015 

usnesením č.  
 
 
V…………………………. dne……………   V Jihlavě dne …………………. 
 
 
 
 
 
 
 

Za Příjemce       Za Kraj 

Antonín Mlynář  RNDr. Marie Kružíková 
místostarosta města      členka Rady Kraje Vysočina 
 
 
 
……………….….……………….    ………………….….………………. 
podpis       podpis 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran 
ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 

(ZZ01178.0084) 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:     70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: RNDr. Marie Kružíková, členka Rady Kraje Vysočina 
bankovní spojení:    Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu:   4050004999/6800 
(dále jen “Kraj”) 

 
a 
 
Římskokatolická farnost Osová Bítýška 
se sídlem:     594 53 Osová Bítýška 1 
IČO:   26521121 
zastoupená:  Mgr. Pavlem Kloučkem, farářem 
bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s.          
číslo účtu:  1621212369/0800 
(dále jen “Příjemce”)  
 
se dohodly takto: 
 

 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci obnovy kulturní památky „Osová Bítýška, kostel sv. Jakuba - II. etapa 
restaurování varhan“ rejstř. č. 19855/7-4334, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, 
která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „obnova“). 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného 

doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu: 

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajský úřad Kraje Vysočina, 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy zaniká 
a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 

obnovu realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy 
a podmínkami této smlouvy. 
 

2) Příjemce se zavazuje vrátit zpět dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u obnovy, která byla realizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou 
(udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných 

webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace 

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na obnovu dotaci ve výši 350 000 Kč (slovy: 

Třistapadesáttisíckorunčeských). 
 
2)  Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady obnovy jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem 
Příjemce. 

b)  Vlastní podíl příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními prostředky 
Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (podíl obce, jiné dotace a příspěvky, granty, 
dary, práce svépomocí, nákup materiálu apod.). Příjemce musí být schopen prokázat jejich 
výši.  

 
Celkové náklady obnovy 1 044 200 Kč 
Výše dotace v Kč 350 000 Kč 
Výše dotace v %  33,52% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v % 66,48% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v Kč 694 200 Kč 

 

3)   Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady obnovy překročí celkovou předpokládanou výši nákladů obnovy uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady obnovy nižší než výše celkových nákladů obnovy uvedená v tabulce v odst. 2, 
procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka 
dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla 
zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento 
odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům obnovy dle Čl. 5 odst. 2. 

 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, a vztahují se na ni veškerá ustanovení tohoto zákona. 

 
5) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků, 

státního rozpočtu, strukturálních fondů Evropské unie nebo jiných fondů, pokud dále není 
stanoveno jinak a pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Dotaci nelze 
poskytnout na akci při obnově kulturní památky, která je podpořena finančním příspěvkem 
v rámci Programu záchrany architektonického dědictví MK, Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón MK a Programu restaurování movitých 
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kulturních památek MK. Výše poskytnutých dotací na obnovu však v takovém případě nesmí 
přesáhnout 100% celkových nákladů obnovy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného 
doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude 
doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, 
nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká. 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 
1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci obnovy a povinen obnovu zrealizovat nejpozději 

do 15. listopadu 2015. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci obnovy vznikají dnem 1. ledna kalendářního roku, v němž je 

dotace poskytnuta. 
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících 

s realizací obnovy, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné.  Celkové 
náklady obnovy ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví 
Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy. 

 
4) Příjemce může některé práce provádět svépomocí, ty budou doloženy buď samostatným 

položkovým rozpočtem vypracovaným a potvrzeným dodavatelem stavebních prací nebo 
odborným posudkem provedených prací. Hodnota provedených prací svépomocí bude 
započítána pouze do výše minimálního procentuálního podílu Příjemce. Zbývající náklady je 
třeba doložit účetními doklady. 

 
5)  Neuznatelné náklady (výdaje) jsou: 

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) správní poplatky, 
c) stavební dozor, 
d) modernizace a jiné úpravy kulturní památky prováděné pouze v zájmu jejího vlastníka 

(zateplování, nové vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, 
zdravotně technické instalace, nové dispoziční změny, zřizování obytných podkroví atd.), 

e) pořízení průzkumů (stavebně-historického, restaurátorského, mykologického,….), 
f) náklady (výdaje) na publicitu. 

 
6) Uznatelné náklady (výdaje) obnovy jsou pouze ty, které bezprostředně souvisí s obnovou kulturní 

památky. 
 
7) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy a Přílohou této smlouvy, 

použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy. Pokud dále dojde 
k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy, případně nebudou některé 
náklady (výdaje) uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady (výdaje) 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
 

Příjemce se zavazuje: 
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a) dotaci přijmout, 
b) realizovat obnovu při dodržení této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a zajistit řádné a 
oddělené sledování dotací poskytnutých na obnovu a celkových nákladů na obnovu. Pokud 
Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci 
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů rozšířenou 
tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve 
smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, 
srozumitelné, a aby uskutečněné výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k obnově (na 
dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k obnově). Příjemce odpovídá za 
řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících celkové 
náklady obnovy (faktury, stvrzenky, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace 
ZZ01178.0084“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na obnovu nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž 
Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci 
využít i na finanční krytí také DPH, která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do doby ukončení realizace 
obnovy. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního 
úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh, 

e) prokázat úhradu celkových nákladů obnovy, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu 
(možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady, 

f) doručit Kraji do 15. listopadu 2015 (rozhodující je datum poštovního razítka) závěrečnou 
zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat: 

- stručný popis realizace obnovy kulturní památky  
- finanční vyúčtování obnovy s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování 
- kopie označených prvotních, resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů 

obnovy a jejich úhradě, 
- doklad potvrzující ukončení obnovy (např. zápis z výkonu dozoru obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností z hlediska státní památkové péče, kolaudační 
rozhodnutí, zápis o předání a převzetí stavby mezi vlastníkem a zhotovitelem 
obnovy). 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy archivovat 

následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů potvrzujících celkové náklady obnovy (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování obnovy, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy. 
j) zajistit udržitelnost obnovy v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do 

doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení příjemce 
s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode 
dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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Čl. 9 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace obnovy i po jejím dokončení, a to po dobu 

deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední 
z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) až písm. f) a písm. i) až písm. k) této smlouvy. 

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy. 

 
Čl. 10 

Publicita 
 

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o obnově kulturní památky 
uvést fakt, že obnova byla podpořena Krajem. 

 
2) Příjemce umístí na kulturní památku tabulku s nápisem „Kraj Vysočina podpořil obnovu kulturní 

památky“, a to až do ukončení realizace obnovy kulturní památky. 
 

3) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let s veškerým majetkem podpořeným z dotace v souladu 
se smlouvou o poskytnutí dotace, a to s péčí řádného hospodáře, zejména je povinen zajistit 
zachování výsledků realizace předmětné obnovy po celou dobu udržitelnosti projektu. 
 

Čl. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto 
zákona.   

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami 
dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

 
2) V případě rozporu mezi Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 a  Přílohou č. 1 této smlouvy se použijí 

ustanovení Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 této smlouvy. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, email: panackova.j@kr-
vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 

dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. 
Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu 
je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci obnovy uvedené v Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření obnovy, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, 
není možné povolit. 

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 
6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům než je plnění podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro 

Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle 

jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

a) Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace ze dne 13. 2. 2015. 
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 12. 5. 2015 

usnesením č.  
 
 
V…………………………. dne……………   V Jihlavě dne …………………. 
 
 
 
 
 
 
 

Za Příjemce       Za Kraj 

Mgr. Pavel Klouček  RNDr. Marie Kružíková 
farář      členka Rady Kraje Vysočina 
 
 
 
……………….….……………….    ………………….….………………. 
podpis       podpis 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran 
ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 

(ZZ01178.0085) 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:     70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: RNDr. Marie Kružíková, členka Rady Kraje Vysočina 
bankovní spojení:    Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu:   4050004999/6800 
(dále jen “Kraj”) 

 
a 
 
Obec Vyklantice 
se sídlem:     Staré Vyklantice 24, 394 27 Vyklantice 
IČO:   00249408 
zastoupená:  RSDr. Františkem Jaklem, starostou obce 
bankovní spojení:     Komerční banka, a.s.        
číslo účtu:  9722261/0100 
(dále jen “Příjemce”)  
 
se dohodly takto: 
 

 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci obnovy kulturní památky „Vyklantice, kaple sv. Anny – vnitřní odvlhčení“ 
rejstř. č. 47068/3-3346, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou 
součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „obnova“). 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného 

doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu: 

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajský úřad Kraje Vysočina, 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy zaniká 
a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 

obnovu realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy 
a podmínkami této smlouvy. 
 

2) Příjemce se zavazuje vrátit zpět dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u obnovy, která byla realizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou 
(udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných 

webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace 

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na obnovu dotaci ve výši 65 066 Kč (slovy: 

Šedesátpěttisícšedesátšestkorunčeských). 
 
2)  Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady obnovy jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem 
Příjemce. 

b)  Vlastní podíl příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními prostředky 
Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (podíl obce, jiné dotace a příspěvky, granty, 
dary, práce svépomocí, nákup materiálu apod.). Příjemce musí být schopen prokázat jejich 
výši.  

 
Celkové náklady obnovy 165 898 Kč 
Výše dotace v Kč 65 066 Kč 
Výše dotace v %  39,22% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v % 60,78% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v Kč 100 832 Kč 

 

3)   Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady obnovy překročí celkovou předpokládanou výši nákladů obnovy uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady obnovy nižší než výše celkových nákladů obnovy uvedená v tabulce v odst. 2, 
procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka 
dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla 
zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento 
odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům obnovy dle Čl. 5 odst. 2. 

 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, a vztahují se na ni veškerá ustanovení tohoto zákona. 

 
5) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků, 

státního rozpočtu, strukturálních fondů Evropské unie nebo jiných fondů, pokud dále není 
stanoveno jinak a pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Dotaci nelze 
poskytnout na akci při obnově kulturní památky, která je podpořena finančním příspěvkem 
v rámci Programu záchrany architektonického dědictví MK, Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón MK a Programu restaurování movitých 
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kulturních památek MK. Výše poskytnutých dotací na obnovu však v takovém případě nesmí 
přesáhnout 100% celkových nákladů obnovy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného 
doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude 
doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, 
nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká. 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 
1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci obnovy a povinen obnovu zrealizovat nejpozději 

do 15. listopadu 2015. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci obnovy vznikají dnem 1. ledna kalendářního roku, v němž je 

dotace poskytnuta. 
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících 

s realizací obnovy, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné.  Celkové 
náklady obnovy ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví 
Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy. 

 
4) Příjemce může některé práce provádět svépomocí, ty budou doloženy buď samostatným 

položkovým rozpočtem vypracovaným a potvrzeným dodavatelem stavebních prací nebo 
odborným posudkem provedených prací. Hodnota provedených prací svépomocí bude 
započítána pouze do výše minimálního procentuálního podílu Příjemce. Zbývající náklady je 
třeba doložit účetními doklady. 

 
5)  Neuznatelné náklady (výdaje) jsou: 

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) správní poplatky, 
c) stavební dozor, 
d) modernizace a jiné úpravy kulturní památky prováděné pouze v zájmu jejího vlastníka 

(zateplování, nové vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, 
zdravotně technické instalace, nové dispoziční změny, zřizování obytných podkroví atd.), 

e) pořízení průzkumů (stavebně-historického, restaurátorského, mykologického,….), 
f) náklady (výdaje) na publicitu. 

 
6) Uznatelné náklady (výdaje) obnovy jsou pouze ty, které bezprostředně souvisí s obnovou kulturní 

památky. 
 
7) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy a Přílohou této smlouvy, 

použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy. Pokud dále dojde 
k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy, případně nebudou některé 
náklady (výdaje) uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady (výdaje) 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
 

Příjemce se zavazuje: 
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a) dotaci přijmout, 
b) realizovat obnovu při dodržení této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a zajistit řádné a 
oddělené sledování dotací poskytnutých na obnovu a celkových nákladů na obnovu. Pokud 
Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci 
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů rozšířenou 
tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve 
smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, 
srozumitelné, a aby uskutečněné výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k obnově (na 
dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k obnově). Příjemce odpovídá za 
řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících celkové 
náklady obnovy (faktury, stvrzenky, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace 
ZZ01178.0085“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na obnovu nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž 
Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci 
využít i na finanční krytí také DPH, která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do doby ukončení realizace 
obnovy. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního 
úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh, 

e) prokázat úhradu celkových nákladů obnovy, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu 
(možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady, 

f) doručit Kraji do 15. listopadu 2015 (rozhodující je datum poštovního razítka) závěrečnou 
zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat: 

- stručný popis realizace obnovy kulturní památky  
- finanční vyúčtování obnovy s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování 
- kopie označených prvotních, resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů 

obnovy a jejich úhradě, 
- doklad potvrzující ukončení obnovy (např. zápis z výkonu dozoru obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností z hlediska státní památkové péče, kolaudační 
rozhodnutí, zápis o předání a převzetí stavby mezi vlastníkem a zhotovitelem 
obnovy). 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy archivovat 

následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů potvrzujících celkové náklady obnovy (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování obnovy, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy. 
j) zajistit udržitelnost obnovy v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do 

doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení příjemce 
s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode 
dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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Čl. 9 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace obnovy i po jejím dokončení, a to po dobu 

deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední 
z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) až písm. f) a písm. i) až písm. k) této smlouvy. 

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy. 

 
Čl. 10 

Publicita 
 

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o obnově kulturní památky 
uvést fakt, že obnova byla podpořena Krajem. 

 
2) Příjemce umístí na kulturní památku tabulku s nápisem „Kraj Vysočina podpořil obnovu kulturní 

památky“, a to až do ukončení realizace obnovy kulturní památky. 
 

3) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let s veškerým majetkem podpořeným z dotace v souladu 
se smlouvou o poskytnutí dotace, a to s péčí řádného hospodáře, zejména je povinen zajistit 
zachování výsledků realizace předmětné obnovy po celou dobu udržitelnosti projektu. 
 

Čl. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto 
zákona.   

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami 
dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

 
2) V případě rozporu mezi Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 a  Přílohou č. 1 této smlouvy se použijí 

ustanovení Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 této smlouvy. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, email: panackova.j@kr-
vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 

dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. 
Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu 
je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci obnovy uvedené v Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření obnovy, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, 
není možné povolit. 

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 
6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům než je plnění podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro 

Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle 

jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

a) Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace ze dne 21. 1. 2015. 
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 12. 5. 2015 

usnesením č.  
 
 
V…………………………. dne……………   V Jihlavě dne …………………. 
 
 
 
 
 
 

Za Příjemce       Za Kraj 

RSDr. František Jakl  RNDr. Marie Kružíková 
starosta obce      členka Rady Kraje Vysočina 
 
 
 
……………….….……………….    ………………….….………………. 
podpis       podpis 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran 
ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 

(ZZ01178.0086) 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:     70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: RNDr. Marie Kružíková, členka Rady Kraje Vysočina 
bankovní spojení:    Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu:   4050004999/6800 
(dále jen “Kraj”) 

 
a 
 
Městys Dalešice 
se sídlem:     675 54 Dalešice 87 
IČO:   00289264 
zastoupený:  Jaroslavem Zadražilem, starostou městyse 
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s.          
číslo účtu:  3925711/0100 
(dále jen “Příjemce”)  
 
se dohodly takto: 
 

 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci obnovy kulturní památky „Dalešice, kaple sv. Kříže - chemické ošetření 
krovu“ rejstř. č. 30344/7-2605, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří 
nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „obnova“). 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného 

doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu: 

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajský úřad Kraje Vysočina, 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy zaniká 
a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 

obnovu realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy 
a podmínkami této smlouvy. 
 

2) Příjemce se zavazuje vrátit zpět dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u obnovy, která byla realizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou 
(udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných 

webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace 

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na obnovu dotaci ve výši 23 362 Kč (slovy: 

Dvacettřitisícetřistašedesátdvěkorunyčeské). 
 
2)  Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady obnovy jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem 
Příjemce. 

b)  Vlastní podíl příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními prostředky 
Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (podíl obce, jiné dotace a příspěvky, granty, 
dary, práce svépomocí, nákup materiálu apod.). Příjemce musí být schopen prokázat jejich 
výši.  

 
Celkové náklady obnovy 59 783 Kč 
Výše dotace v Kč 23 362 Kč 
Výše dotace v %  39,08% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v % 60,92% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v Kč 36 421 Kč 

 

3)   Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady obnovy překročí celkovou předpokládanou výši nákladů obnovy uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady obnovy nižší než výše celkových nákladů obnovy uvedená v tabulce v odst. 2, 
procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka 
dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla 
zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento 
odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům obnovy dle Čl. 5 odst. 2. 

 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, a vztahují se na ni veškerá ustanovení tohoto zákona. 

 
5) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků, 

státního rozpočtu, strukturálních fondů Evropské unie nebo jiných fondů, pokud dále není 
stanoveno jinak a pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Dotaci nelze 
poskytnout na akci při obnově kulturní památky, která je podpořena finančním příspěvkem 
v rámci Programu záchrany architektonického dědictví MK, Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón MK a Programu restaurování movitých 
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kulturních památek MK. Výše poskytnutých dotací na obnovu však v takovém případě nesmí 
přesáhnout 100% celkových nákladů obnovy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného 
doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude 
doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, 
nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká. 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 
1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci obnovy a povinen obnovu zrealizovat nejpozději 

do 15. listopadu 2015. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci obnovy vznikají dnem 1. ledna kalendářního roku, v němž je 

dotace poskytnuta. 
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících 

s realizací obnovy, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné.  Celkové 
náklady obnovy ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví 
Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy. 

 
4) Příjemce může některé práce provádět svépomocí, ty budou doloženy buď samostatným 

položkovým rozpočtem vypracovaným a potvrzeným dodavatelem stavebních prací nebo 
odborným posudkem provedených prací. Hodnota provedených prací svépomocí bude 
započítána pouze do výše minimálního procentuálního podílu Příjemce. Zbývající náklady je 
třeba doložit účetními doklady. 

 
5)  Neuznatelné náklady (výdaje) jsou: 

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) správní poplatky, 
c) stavební dozor, 
d) modernizace a jiné úpravy kulturní památky prováděné pouze v zájmu jejího vlastníka 

(zateplování, nové vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, 
zdravotně technické instalace, nové dispoziční změny, zřizování obytných podkroví atd.), 

e) pořízení průzkumů (stavebně-historického, restaurátorského, mykologického,….), 
f) náklady (výdaje) na publicitu. 

 
6) Uznatelné náklady (výdaje) obnovy jsou pouze ty, které bezprostředně souvisí s obnovou kulturní 

památky. 
 
7) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy a Přílohou této smlouvy, 

použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy. Pokud dále dojde 
k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy, případně nebudou některé 
náklady (výdaje) uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady (výdaje) 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
 

Příjemce se zavazuje: 
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a) dotaci přijmout, 
b) realizovat obnovu při dodržení této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a zajistit řádné a 
oddělené sledování dotací poskytnutých na obnovu a celkových nákladů na obnovu. Pokud 
Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci 
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů rozšířenou 
tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve 
smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, 
srozumitelné, a aby uskutečněné výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k obnově (na 
dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k obnově). Příjemce odpovídá za 
řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících celkové 
náklady obnovy (faktury, stvrzenky, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace 
ZZ01178.0086“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na obnovu nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž 
Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci 
využít i na finanční krytí také DPH, která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do doby ukončení realizace 
obnovy. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního 
úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh, 

e) prokázat úhradu celkových nákladů obnovy, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu 
(možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady, 

f) doručit Kraji do 15. listopadu 2015 (rozhodující je datum poštovního razítka) závěrečnou 
zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat: 

- stručný popis realizace obnovy kulturní památky  
- finanční vyúčtování obnovy s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování 
- kopie označených prvotních, resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů 

obnovy a jejich úhradě, 
- doklad potvrzující ukončení obnovy (např. zápis z výkonu dozoru obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností z hlediska státní památkové péče, kolaudační 
rozhodnutí, zápis o předání a převzetí stavby mezi vlastníkem a zhotovitelem 
obnovy). 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy archivovat 

následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů potvrzujících celkové náklady obnovy (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování obnovy, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy. 
j) zajistit udržitelnost obnovy v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do 

doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení příjemce 
s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode 
dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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Čl. 9 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace obnovy i po jejím dokončení, a to po dobu 

deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední 
z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) až písm. f) a písm. i) až písm. k) této smlouvy. 

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy. 

 
Čl. 10 

Publicita 
 

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o obnově kulturní památky 
uvést fakt, že obnova byla podpořena Krajem. 

 
2) Příjemce umístí na kulturní památku tabulku s nápisem „Kraj Vysočina podpořil obnovu kulturní 

památky“, a to až do ukončení realizace obnovy kulturní památky. 
 

3) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let s veškerým majetkem podpořeným z dotace v souladu 
se smlouvou o poskytnutí dotace, a to s péčí řádného hospodáře, zejména je povinen zajistit 
zachování výsledků realizace předmětné obnovy po celou dobu udržitelnosti projektu. 
 

Čl. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto 
zákona.   

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami 
dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

 
2) V případě rozporu mezi Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 a  Přílohou č. 1 této smlouvy se použijí 

ustanovení Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 této smlouvy. 
 



Strana 6 (celkem 6) 

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, email: panackova.j@kr-
vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 

dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. 
Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu 
je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci obnovy uvedené v Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření obnovy, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, 
není možné povolit. 

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 
6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům než je plnění podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro 

Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle 

jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

a) Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace ze dne 12. 2. 2015. 
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 12. 5. 2015 

usnesením č.  
 
 
V…………………………. dne……………   V Jihlavě dne …………………. 
 
 
 
 
 
 
 

Za Příjemce       Za Kraj 

Jaroslav Zadražil  RNDr. Marie Kružíková 
starosta městyse      členka Rady Kraje Vysočina 
 
 
 
……………….….……………….    ………………….….………………. 
podpis       podpis 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran 
ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 

(ZZ01178.0087) 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:     70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: RNDr. Marie Kružíková, členka Rady Kraje Vysočina 
bankovní spojení:    Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu:   4050004999/6800 
(dále jen “Kraj”) 

 
a 
 
Obec Maleč 
se sídlem:     582 76 Maleč 48 
IČO:   00267856 
zastoupená:  Ing. Karlem Musílkem, starostou obce 
bankovní spojení:   ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA           
číslo účtu:  94-1514521/0710 
(dále jen “Příjemce”)  
 
se dohodly takto: 
 

 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci obnovy kulturní památky „Maleč, sochy Panny Marie a sv. Jana 
Nepomuckého - rekonzervace“ rejstř. č. 28487/6-4521 a 35257/6-286, blíže specifikované 
v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen 
„obnova“). 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného 

doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu: 

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajský úřad Kraje Vysočina, 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy zaniká 
a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 

obnovu realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy 
a podmínkami této smlouvy. 
 

2) Příjemce se zavazuje vrátit zpět dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u obnovy, která byla realizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou 
(udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných 

webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace 

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na obnovu dotaci ve výši 67 443 Kč (slovy: 

Šedesátsedmtisícčtyřistačtyřicettřikorunyčeské). 
 
2)  Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady obnovy jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem 
Příjemce. 

b)  Vlastní podíl příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními prostředky 
Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (podíl obce, jiné dotace a příspěvky, granty, 
dary, práce svépomocí, nákup materiálu apod.). Příjemce musí být schopen prokázat jejich 
výši.  

 
Celkové náklady obnovy 134 886 Kč 
Výše dotace v Kč 67 443 Kč 
Výše dotace v %  50% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v % 50% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v Kč 67 443 Kč 

 

3)   Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady obnovy překročí celkovou předpokládanou výši nákladů obnovy uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady obnovy nižší než výše celkových nákladů obnovy uvedená v tabulce v odst. 2, 
procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka 
dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla 
zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento 
odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům obnovy dle Čl. 5 odst. 2. 

 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, a vztahují se na ni veškerá ustanovení tohoto zákona. 

 
5) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků, 

státního rozpočtu, strukturálních fondů Evropské unie nebo jiných fondů, pokud dále není 
stanoveno jinak a pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Dotaci nelze 
poskytnout na akci při obnově kulturní památky, která je podpořena finančním příspěvkem 
v rámci Programu záchrany architektonického dědictví MK, Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón MK a Programu restaurování movitých 
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kulturních památek MK. Výše poskytnutých dotací na obnovu však v takovém případě nesmí 
přesáhnout 100% celkových nákladů obnovy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného 
doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude 
doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, 
nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká. 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 
1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci obnovy a povinen obnovu zrealizovat nejpozději 

do 15. listopadu 2015. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci obnovy vznikají dnem 1. ledna kalendářního roku, v němž je 

dotace poskytnuta. 
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících 

s realizací obnovy, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné.  Celkové 
náklady obnovy ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví 
Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy. 

 
4) Příjemce může některé práce provádět svépomocí, ty budou doloženy buď samostatným 

položkovým rozpočtem vypracovaným a potvrzeným dodavatelem stavebních prací nebo 
odborným posudkem provedených prací. Hodnota provedených prací svépomocí bude 
započítána pouze do výše minimálního procentuálního podílu Příjemce. Zbývající náklady je 
třeba doložit účetními doklady. 

 
5)  Neuznatelné náklady (výdaje) jsou: 

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) správní poplatky, 
c) stavební dozor, 
d) modernizace a jiné úpravy kulturní památky prováděné pouze v zájmu jejího vlastníka 

(zateplování, nové vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, 
zdravotně technické instalace, nové dispoziční změny, zřizování obytných podkroví atd.), 

e) pořízení průzkumů (stavebně-historického, restaurátorského, mykologického,….), 
f) náklady (výdaje) na publicitu. 

 
6) Uznatelné náklady (výdaje) obnovy jsou pouze ty, které bezprostředně souvisí s obnovou kulturní 

památky. 
 
7) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy a Přílohou této smlouvy, 

použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy. Pokud dále dojde 
k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy, případně nebudou některé 
náklady (výdaje) uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady (výdaje) 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
 

Příjemce se zavazuje: 
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a) dotaci přijmout, 
b) realizovat obnovu při dodržení této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a zajistit řádné a 
oddělené sledování dotací poskytnutých na obnovu a celkových nákladů na obnovu. Pokud 
Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci 
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů rozšířenou 
tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve 
smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, 
srozumitelné, a aby uskutečněné výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k obnově (na 
dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k obnově). Příjemce odpovídá za 
řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících celkové 
náklady obnovy (faktury, stvrzenky, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace 
ZZ01178.0087“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na obnovu nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž 
Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci 
využít i na finanční krytí také DPH, která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do doby ukončení realizace 
obnovy. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního 
úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh, 

e) prokázat úhradu celkových nákladů obnovy, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu 
(možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady, 

f) doručit Kraji do 15. listopadu 2015 (rozhodující je datum poštovního razítka) závěrečnou 
zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat: 

- stručný popis realizace obnovy kulturní památky  
- finanční vyúčtování obnovy s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování 
- kopie označených prvotních, resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů 

obnovy a jejich úhradě, 
- doklad potvrzující ukončení obnovy (např. zápis z výkonu dozoru obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností z hlediska státní památkové péče, kolaudační 
rozhodnutí, zápis o předání a převzetí stavby mezi vlastníkem a zhotovitelem 
obnovy). 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy archivovat 

následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů potvrzujících celkové náklady obnovy (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování obnovy, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy. 
j) zajistit udržitelnost obnovy v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do 

doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení příjemce 
s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode 
dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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Čl. 9 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace obnovy i po jejím dokončení, a to po dobu 

deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední 
z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) až písm. f) a písm. i) až písm. k) této smlouvy. 

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy. 

 
Čl. 10 

Publicita 
 

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o obnově kulturní památky 
uvést fakt, že obnova byla podpořena Krajem. 

 
2) Příjemce umístí na kulturní památku tabulku s nápisem „Kraj Vysočina podpořil obnovu kulturní 

památky“, a to až do ukončení realizace obnovy kulturní památky. 
 

3) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let s veškerým majetkem podpořeným z dotace v souladu 
se smlouvou o poskytnutí dotace, a to s péčí řádného hospodáře, zejména je povinen zajistit 
zachování výsledků realizace předmětné obnovy po celou dobu udržitelnosti projektu. 
 

Čl. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto 
zákona.   

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami 
dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

 
2) V případě rozporu mezi Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 a  Přílohou č. 1 této smlouvy se použijí 

ustanovení Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 této smlouvy. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, email: panackova.j@kr-
vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 

dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. 
Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu 
je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci obnovy uvedené v Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření obnovy, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, 
není možné povolit. 

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 
6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům než je plnění podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro 

Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle 

jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

a) Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace ze dne 26. 1. 2015. 
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 12. 5. 2015 

usnesením č.  
 
 
V…………………………. dne……………   V Jihlavě dne …………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za Příjemce       Za Kraj 

Ing. Karel Musílek  RNDr. Marie Kružíková 
starosta obce      členka Rady Kraje Vysočina 
 
 
 
……………….….……………….    ………………….….………………. 
podpis       podpis 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran 
ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 

(ZZ01178.0090) 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:     70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: RNDr. Marie Kružíková, členka Rady Kraje Vysočina 
bankovní spojení:    Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu:   4050004999/6800 
(dále jen “Kraj”) 

 
a 
 
Obec Podmoklany 
se sídlem:     Podmoklany 30, 582 64 Horní Studenec 
IČO:   00580023 
zastoupená:  Jiřím Zatřepálkem, starostou obce 
bankovní spojení:    Komerční banka, a.s.         
číslo účtu:  32329521/0100 
(dále jen “Příjemce”)  
 
se dohodly takto: 
 

 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci obnovy kulturní památky „Podmoklany, parc. č. 69/1 - restaurování kříže“ 
rejstř. č. 102891, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této 
smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „obnova“). 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného 

doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu: 

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajský úřad Kraje Vysočina, 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy zaniká 
a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 

obnovu realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy 
a podmínkami této smlouvy. 
 

2) Příjemce se zavazuje vrátit zpět dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u obnovy, která byla realizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou 
(udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných 

webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace 

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na obnovu dotaci ve výši 44 000 Kč (slovy: 

Čtyřicetčtyřitisíckorunčeských). 
 
2)  Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady obnovy jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem 
Příjemce. 

b)  Vlastní podíl příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními prostředky 
Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (podíl obce, jiné dotace a příspěvky, granty, 
dary, práce svépomocí, nákup materiálu apod.). Příjemce musí být schopen prokázat jejich 
výši.  

 
Celkové náklady obnovy 98 980 Kč 
Výše dotace v Kč 44 000 Kč 
Výše dotace v %  44,45% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v % 55,55% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v Kč 54 980 Kč 

 

3)   Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady obnovy překročí celkovou předpokládanou výši nákladů obnovy uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady obnovy nižší než výše celkových nákladů obnovy uvedená v tabulce v odst. 2, 
procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka 
dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla 
zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento 
odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům obnovy dle Čl. 5 odst. 2. 

 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, a vztahují se na ni veškerá ustanovení tohoto zákona. 

 
5) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků, 

státního rozpočtu, strukturálních fondů Evropské unie nebo jiných fondů, pokud dále není 
stanoveno jinak a pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Dotaci nelze 
poskytnout na akci při obnově kulturní památky, která je podpořena finančním příspěvkem 
v rámci Programu záchrany architektonického dědictví MK, Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón MK a Programu restaurování movitých 
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kulturních památek MK. Výše poskytnutých dotací na obnovu však v takovém případě nesmí 
přesáhnout 100% celkových nákladů obnovy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného 
doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude 
doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, 
nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká. 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 
1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci obnovy a povinen obnovu zrealizovat nejpozději 

do 15. listopadu 2015. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci obnovy vznikají dnem 1. ledna kalendářního roku, v němž je 

dotace poskytnuta. 
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících 

s realizací obnovy, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné.  Celkové 
náklady obnovy ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví 
Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy. 

 
4) Příjemce může některé práce provádět svépomocí, ty budou doloženy buď samostatným 

položkovým rozpočtem vypracovaným a potvrzeným dodavatelem stavebních prací nebo 
odborným posudkem provedených prací. Hodnota provedených prací svépomocí bude 
započítána pouze do výše minimálního procentuálního podílu Příjemce. Zbývající náklady je 
třeba doložit účetními doklady. 

 
5)  Neuznatelné náklady (výdaje) jsou: 

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) správní poplatky, 
c) stavební dozor, 
d) modernizace a jiné úpravy kulturní památky prováděné pouze v zájmu jejího vlastníka 

(zateplování, nové vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, 
zdravotně technické instalace, nové dispoziční změny, zřizování obytných podkroví atd.), 

e) pořízení průzkumů (stavebně-historického, restaurátorského, mykologického,….), 
f) náklady (výdaje) na publicitu. 

 
6) Uznatelné náklady (výdaje) obnovy jsou pouze ty, které bezprostředně souvisí s obnovou kulturní 

památky. 
 
7) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy a Přílohou této smlouvy, 

použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy. Pokud dále dojde 
k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy, případně nebudou některé 
náklady (výdaje) uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady (výdaje) 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
 

Příjemce se zavazuje: 
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a) dotaci přijmout, 
b) realizovat obnovu při dodržení této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a zajistit řádné a 
oddělené sledování dotací poskytnutých na obnovu a celkových nákladů na obnovu. Pokud 
Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci 
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů rozšířenou 
tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve 
smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, 
srozumitelné, a aby uskutečněné výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k obnově (na 
dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k obnově). Příjemce odpovídá za 
řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících celkové 
náklady obnovy (faktury, stvrzenky, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace 
ZZ01178.0090“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na obnovu nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž 
Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci 
využít i na finanční krytí také DPH, která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do doby ukončení realizace 
obnovy. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního 
úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh, 

e) prokázat úhradu celkových nákladů obnovy, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu 
(možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady, 

f) doručit Kraji do 15. listopadu 2015 (rozhodující je datum poštovního razítka) závěrečnou 
zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat: 

- stručný popis realizace obnovy kulturní památky  
- finanční vyúčtování obnovy s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování 
- kopie označených prvotních, resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů 

obnovy a jejich úhradě, 
- doklad potvrzující ukončení obnovy (např. zápis z výkonu dozoru obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností z hlediska státní památkové péče, kolaudační 
rozhodnutí, zápis o předání a převzetí stavby mezi vlastníkem a zhotovitelem 
obnovy). 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy archivovat 

následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů potvrzujících celkové náklady obnovy (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování obnovy, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy. 
j) zajistit udržitelnost obnovy v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do 

doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení příjemce 
s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode 
dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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Čl. 9 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace obnovy i po jejím dokončení, a to po dobu 

deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední 
z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) až písm. f) a písm. i) až písm. k) této smlouvy. 

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy. 

 
Čl. 10 

Publicita 
 

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o obnově kulturní památky 
uvést fakt, že obnova byla podpořena Krajem. 

 
2) Příjemce umístí na kulturní památku tabulku s nápisem „Kraj Vysočina podpořil obnovu kulturní 

památky“, a to až do ukončení realizace obnovy kulturní památky. 
 

3) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let s veškerým majetkem podpořeným z dotace v souladu 
se smlouvou o poskytnutí dotace, a to s péčí řádného hospodáře, zejména je povinen zajistit 
zachování výsledků realizace předmětné obnovy po celou dobu udržitelnosti projektu. 
 

Čl. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto 
zákona.   

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami 
dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

 
2) V případě rozporu mezi Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 a  Přílohou č. 1 této smlouvy se použijí 

ustanovení Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 této smlouvy. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, email: panackova.j@kr-
vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 

dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. 
Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu 
je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci obnovy uvedené v Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření obnovy, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, 
není možné povolit. 

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 
6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům než je plnění podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro 

Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle 

jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

a) Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace ze dne 3. 2. 2015. 
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 12. 5. 2015 

usnesením č.  
 
 
V…………………………. dne……………   V Jihlavě dne …………………. 
 
 
 
 
 
 
 

Za Příjemce       Za Kraj 

Jiří Zatřepálek  RNDr. Marie Kružíková 
starosta obce      členka Rady Kraje Vysočina 
 
 
 
……………….….……………….    ………………….….………………. 
podpis       podpis 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran 
ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 

(ZZ01178.0093) 
 

 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:     70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: RNDr. Marie Kružíková, členka Rady Kraje Vysočina 
bankovní spojení:    Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu:   4050004999/6800 
(dále jen “Kraj”) 

 
a 
 
Tomáš Dyntar 
bydliště: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen “Příjemce”)  
 
se dohodly takto: 
 

 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci obnovy kulturní památky „Třebíč, Podklášteří č.p. 59, 60 – statické zajištění 
objektů“ rejstř. č. 105519, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou 
součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „obnova“). 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného 

doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu: 

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajský úřad Kraje Vysočina, 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy zaniká 
a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 

obnovu realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy 
a podmínkami této smlouvy. 
 

2) Příjemce se zavazuje vrátit zpět dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u obnovy, která byla realizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou 
(udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných 

webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace 

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na obnovu dotaci ve výši 300 000 Kč (slovy: Třistatisíckorunčeských). 
 
2)  Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady obnovy jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem 
Příjemce. 

b)  Vlastní podíl příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními prostředky 
Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (podíl obce, jiné dotace a příspěvky, granty, 
dary, práce svépomocí, nákup materiálu apod.). Příjemce musí být schopen prokázat jejich 
výši.  

 
Celkové náklady obnovy 972 922 Kč 
Výše dotace v Kč 300 000 Kč 
Výše dotace v %  30,83% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v % 69,17% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v Kč 672 922 Kč 

 

3)   Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady obnovy překročí celkovou předpokládanou výši nákladů obnovy uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady obnovy nižší než výše celkových nákladů obnovy uvedená v tabulce v odst. 2, 
procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka 
dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla 
zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento 
odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům obnovy dle Čl. 5 odst. 2. 

 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, a vztahují se na ni veškerá ustanovení tohoto zákona. 

 
5) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků, 

státního rozpočtu, strukturálních fondů Evropské unie nebo jiných fondů, pokud dále není 
stanoveno jinak a pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Dotaci nelze 
poskytnout na akci při obnově kulturní památky, která je podpořena finančním příspěvkem 
v rámci Programu záchrany architektonického dědictví MK, Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón MK a Programu restaurování movitých 
kulturních památek MK. Výše poskytnutých dotací na obnovu však v takovém případě nesmí 
přesáhnout 100% celkových nákladů obnovy. 
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného 
doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude 
doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, 
nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká. 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 
1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci obnovy a povinen obnovu zrealizovat nejpozději 

do 15. listopadu 2015. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci obnovy vznikají dnem 1. ledna kalendářního roku, v němž je 

dotace poskytnuta. 
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících 

s realizací obnovy, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné.  Celkové 
náklady obnovy ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví 
Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy. 

 
4) Příjemce může některé práce provádět svépomocí, ty budou doloženy buď samostatným 

položkovým rozpočtem vypracovaným a potvrzeným dodavatelem stavebních prací nebo 
odborným posudkem provedených prací. Hodnota provedených prací svépomocí bude 
započítána pouze do výše minimálního procentuálního podílu Příjemce. Zbývající náklady je 
třeba doložit účetními doklady. 

 
5)  Neuznatelné náklady (výdaje) jsou: 

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) správní poplatky, 
c) stavební dozor, 
d) modernizace a jiné úpravy kulturní památky prováděné pouze v zájmu jejího vlastníka 

(zateplování, nové vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, 
zdravotně technické instalace, nové dispoziční změny, zřizování obytných podkroví atd.), 

e) pořízení průzkumů (stavebně-historického, restaurátorského, mykologického,….), 
f) náklady (výdaje) na publicitu. 

 
6) Uznatelné náklady (výdaje) obnovy jsou pouze ty, které bezprostředně souvisí s obnovou kulturní 

památky. 
 
7) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy a Přílohou této smlouvy, 

použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy. Pokud dále dojde 
k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy, případně nebudou některé 
náklady (výdaje) uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady (výdaje) 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
 

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat obnovu při dodržení této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
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c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a zajistit řádné a 
oddělené sledování dotací poskytnutých na obnovu a celkových nákladů na obnovu. Pokud 
Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci 
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů rozšířenou 
tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve 
smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, 
srozumitelné, a aby uskutečněné výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k obnově (na 
dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k obnově). Příjemce odpovídá za 
řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících celkové 
náklady obnovy (faktury, stvrzenky, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace 
ZZ01178.0093“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na obnovu nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž 
Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci 
využít i na finanční krytí také DPH, která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do doby ukončení realizace 
obnovy. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního 
úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh, 

e) prokázat úhradu celkových nákladů obnovy, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu 
(možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady, 

f) doručit Kraji do 15. listopadu 2015 (rozhodující je datum poštovního razítka) závěrečnou 
zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat: 

- stručný popis realizace obnovy kulturní památky  
- finanční vyúčtování obnovy s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování 
- kopie označených prvotních, resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů 

obnovy a jejich úhradě, 
- doklad potvrzující ukončení obnovy (např. zápis z výkonu dozoru obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností z hlediska státní památkové péče, kolaudační 
rozhodnutí, zápis o předání a převzetí stavby mezi vlastníkem a zhotovitelem 
obnovy). 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy archivovat 

následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů potvrzujících celkové náklady obnovy (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování obnovy, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy. 
j) zajistit udržitelnost obnovy v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do 

doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení příjemce 
s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode 
dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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Čl. 9 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace obnovy i po jejím dokončení, a to po dobu 

deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední 
z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) až písm. f) a písm. i) až písm. k) této smlouvy. 

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy. 

 
Čl. 10 

Publicita 
 

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o obnově kulturní památky 
uvést fakt, že obnova byla podpořena Krajem. 

 
2) Příjemce umístí na kulturní památku tabulku s nápisem „Kraj Vysočina podpořil obnovu kulturní 

památky“, a to až do ukončení realizace obnovy kulturní památky. 
 

3) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let s veškerým majetkem podpořeným z dotace v souladu 
se smlouvou o poskytnutí dotace, a to s péčí řádného hospodáře, zejména je povinen zajistit 
zachování výsledků realizace předmětné obnovy po celou dobu udržitelnosti projektu. 
 

Čl. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto 
zákona.   

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami 
dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

 
2) V případě rozporu mezi Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 a  Přílohou č. 1 této smlouvy se použijí 

ustanovení Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 této smlouvy. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, email: panackova.j@kr-
vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 

dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. 
Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu 
je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci obnovy uvedené v Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření obnovy, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, 
není možné povolit. 

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 
6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům než je plnění podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro 

Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle 

jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

a) Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace ze dne 13. 2. 2015. 
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 12. 5. 2015 

usnesením č.  
 
 
V…………………………. dne……………   V Jihlavě dne …………………. 
 
 
 
 
 
 

Za Příjemce       Za Kraj 

Tomáš Dyntar  RNDr. Marie Kružíková 
      členka Rady Kraje Vysočina 
 
 
 
……………….….……………….    ………………….….………………. 
podpis       podpis 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran 
ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 

(ZZ01178.0097) 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:     70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: RNDr. Marie Kružíková, členka Rady Kraje Vysočina 
bankovní spojení:    Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu:   4050004999/6800 
(dále jen “Kraj”) 

 
a 
 
Obec Mirošov 
se sídlem:     Jedlov 10, 588 05 Dušejov 
IČO:   00373834 
zastoupená:  Ludvíkem Langem, starostou obce 
bankovní spojení:    Komerční banka, a.s.         
číslo účtu:  12924681/0100 
(dále jen “Příjemce”)  
 
se dohodly takto: 
 

 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci obnovy kulturní památky „Mirošov, kostel sv. Josefa – obnova části 
střešního pláště a schodiště do krovu“ rejstř. č. 32407/7-4998, blíže specifikované v žádosti 
o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „obnova“). 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného 

doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu: 

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajský úřad Kraje Vysočina, 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy zaniká 
a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 

obnovu realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy 
a podmínkami této smlouvy. 
 

2) Příjemce se zavazuje vrátit zpět dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u obnovy, která byla realizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou 
(udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných 

webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace 

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na obnovu dotaci ve výši 125 000 Kč (slovy: 

Jednostodvacetpěttisíckorunčeských). 
 
2)  Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady obnovy jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem 
Příjemce. 

b)  Vlastní podíl příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními prostředky 
Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (podíl obce, jiné dotace a příspěvky, granty, 
dary, práce svépomocí, nákup materiálu apod.). Příjemce musí být schopen prokázat jejich 
výši.  

 
Celkové náklady obnovy 253 775 Kč 
Výše dotace v Kč 125 000 Kč 
Výše dotace v %  49,26% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v % 50,74% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v Kč 128 775 Kč 

 

3)   Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady obnovy překročí celkovou předpokládanou výši nákladů obnovy uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady obnovy nižší než výše celkových nákladů obnovy uvedená v tabulce v odst. 2, 
procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka 
dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla 
zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento 
odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům obnovy dle Čl. 5 odst. 2. 

 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, a vztahují se na ni veškerá ustanovení tohoto zákona. 

 
5) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků, 

státního rozpočtu, strukturálních fondů Evropské unie nebo jiných fondů, pokud dále není 
stanoveno jinak a pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Dotaci nelze 
poskytnout na akci při obnově kulturní památky, která je podpořena finančním příspěvkem 
v rámci Programu záchrany architektonického dědictví MK, Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón MK a Programu restaurování movitých 
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kulturních památek MK. Výše poskytnutých dotací na obnovu však v takovém případě nesmí 
přesáhnout 100% celkových nákladů obnovy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného 
doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude 
doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, 
nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká. 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 
1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci obnovy a povinen obnovu zrealizovat nejpozději 

do 15. listopadu 2015. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci obnovy vznikají dnem 1. ledna kalendářního roku, v němž je 

dotace poskytnuta. 
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících 

s realizací obnovy, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné.  Celkové 
náklady obnovy ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví 
Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy. 

 
4) Příjemce může některé práce provádět svépomocí, ty budou doloženy buď samostatným 

položkovým rozpočtem vypracovaným a potvrzeným dodavatelem stavebních prací nebo 
odborným posudkem provedených prací. Hodnota provedených prací svépomocí bude 
započítána pouze do výše minimálního procentuálního podílu Příjemce. Zbývající náklady je 
třeba doložit účetními doklady. 

 
5)  Neuznatelné náklady (výdaje) jsou: 

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) správní poplatky, 
c) stavební dozor, 
d) modernizace a jiné úpravy kulturní památky prováděné pouze v zájmu jejího vlastníka 

(zateplování, nové vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, 
zdravotně technické instalace, nové dispoziční změny, zřizování obytných podkroví atd.), 

e) pořízení průzkumů (stavebně-historického, restaurátorského, mykologického,….), 
f) náklady (výdaje) na publicitu. 

 
6) Uznatelné náklady (výdaje) obnovy jsou pouze ty, které bezprostředně souvisí s obnovou kulturní 

památky. 
 
7) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy a Přílohou této smlouvy, 

použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy. Pokud dále dojde 
k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy, případně nebudou některé 
náklady (výdaje) uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady (výdaje) 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
 

Příjemce se zavazuje: 
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a) dotaci přijmout, 
b) realizovat obnovu při dodržení této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a zajistit řádné a 
oddělené sledování dotací poskytnutých na obnovu a celkových nákladů na obnovu. Pokud 
Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci 
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů rozšířenou 
tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve 
smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, 
srozumitelné, a aby uskutečněné výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k obnově (na 
dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k obnově). Příjemce odpovídá za 
řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících celkové 
náklady obnovy (faktury, stvrzenky, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace 
ZZ01178.0097“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na obnovu nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž 
Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci 
využít i na finanční krytí také DPH, která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do doby ukončení realizace 
obnovy. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního 
úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh, 

e) prokázat úhradu celkových nákladů obnovy, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu 
(možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady, 

f) doručit Kraji do 15. listopadu 2015 (rozhodující je datum poštovního razítka) závěrečnou 
zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat: 

- stručný popis realizace obnovy kulturní památky  
- finanční vyúčtování obnovy s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování 
- kopie označených prvotních, resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů 

obnovy a jejich úhradě, 
- doklad potvrzující ukončení obnovy (např. zápis z výkonu dozoru obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností z hlediska státní památkové péče, kolaudační 
rozhodnutí, zápis o předání a převzetí stavby mezi vlastníkem a zhotovitelem 
obnovy). 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy archivovat 

následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů potvrzujících celkové náklady obnovy (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování obnovy, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy. 
j) zajistit udržitelnost obnovy v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do 

doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení příjemce 
s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode 
dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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Čl. 9 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace obnovy i po jejím dokončení, a to po dobu 

deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední 
z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) až písm. f) a písm. i) až písm. k) této smlouvy. 

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy. 

 
Čl. 10 

Publicita 
 

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o obnově kulturní památky 
uvést fakt, že obnova byla podpořena Krajem. 

 
2) Příjemce umístí na kulturní památku tabulku s nápisem „Kraj Vysočina podpořil obnovu kulturní 

památky“, a to až do ukončení realizace obnovy kulturní památky. 
 

3) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let s veškerým majetkem podpořeným z dotace v souladu 
se smlouvou o poskytnutí dotace, a to s péčí řádného hospodáře, zejména je povinen zajistit 
zachování výsledků realizace předmětné obnovy po celou dobu udržitelnosti projektu. 
 

Čl. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto 
zákona.   

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami 
dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

 
2) V případě rozporu mezi Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 a  Přílohou č. 1 této smlouvy se použijí 

ustanovení Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 této smlouvy. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, email: panackova.j@kr-
vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 

dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. 
Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu 
je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci obnovy uvedené v Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření obnovy, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, 
není možné povolit. 

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 
6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům než je plnění podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro 

Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle 

jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

a) Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace ze dne 13. 2. 2015. 
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 12. 5. 2015 

usnesením č.  
 
 
V…………………………. dne……………   V Jihlavě dne …………………. 
 
 
 
 
 
 
 

Za Příjemce       Za Kraj 

Ludvík Lang  RNDr. Marie Kružíková 
starosta obce      členka Rady Kraje Vysočina 
 
 
 
……………….….……………….    ………………….….………………. 
podpis       podpis 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran 
ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 

(ZZ01178.0100) 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:     70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: RNDr. Marie Kružíková, členka Rady Kraje Vysočina 
bankovní spojení:    Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu:   4050004999/6800 
(dále jen “Kraj”) 

 
a 
 
Římskokatolická farnost Krucemburk 
se sídlem:     Nám. Jana Zrzavého 17, 582 66 Krucemburk 
IČO:   46484779 
zastoupená:  ThMgr. Piotrem Balewiczem, administrátorem 
bankovní spojení:      Česká spořitelna, a.s.       
číslo účtu:  3236281359/0800 
(dále jen “Příjemce”)  
 
se dohodly takto: 
 

 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci obnovy kulturní památky „Ždírec nad Doubravou /Horní Studenec/, kostel 
sv. Václava –oprava části ohradní zdi“ rejstř. č. 22122/6-208, blíže specifikované v žádosti 
o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „obnova“). 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného 

doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu: 

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajský úřad Kraje Vysočina, 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy zaniká 
a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 

obnovu realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy 
a podmínkami této smlouvy. 
 

2) Příjemce se zavazuje vrátit zpět dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u obnovy, která byla realizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou 
(udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných 

webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace 

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na obnovu dotaci ve výši 290 000 Kč (slovy: 

Dvěstědevadesáttisíckorunčeských). 
 
2)  Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady obnovy jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem 
Příjemce. 

b)  Vlastní podíl příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními prostředky 
Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (podíl obce, jiné dotace a příspěvky, granty, 
dary, práce svépomocí, nákup materiálu apod.). Příjemce musí být schopen prokázat jejich 
výši.  

 
Celkové náklady obnovy 732 646 Kč 
Výše dotace v Kč 290 000 Kč 
Výše dotace v %  39,58% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v % 60,42% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v Kč 442 646 Kč 

 

3)   Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady obnovy překročí celkovou předpokládanou výši nákladů obnovy uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady obnovy nižší než výše celkových nákladů obnovy uvedená v tabulce v odst. 2, 
procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka 
dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla 
zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento 
odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům obnovy dle Čl. 5 odst. 2. 

 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, a vztahují se na ni veškerá ustanovení tohoto zákona. 

 
5) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků, 

státního rozpočtu, strukturálních fondů Evropské unie nebo jiných fondů, pokud dále není 
stanoveno jinak a pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Dotaci nelze 
poskytnout na akci při obnově kulturní památky, která je podpořena finančním příspěvkem 
v rámci Programu záchrany architektonického dědictví MK, Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón MK a Programu restaurování movitých 
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kulturních památek MK. Výše poskytnutých dotací na obnovu však v takovém případě nesmí 
přesáhnout 100% celkových nákladů obnovy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného 
doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude 
doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, 
nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká. 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 
1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci obnovy a povinen obnovu zrealizovat nejpozději 

do 15. listopadu 2015. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci obnovy vznikají dnem 1. ledna kalendářního roku, v němž je 

dotace poskytnuta. 
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících 

s realizací obnovy, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné.  Celkové 
náklady obnovy ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví 
Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy. 

 
4) Příjemce může některé práce provádět svépomocí, ty budou doloženy buď samostatným 

položkovým rozpočtem vypracovaným a potvrzeným dodavatelem stavebních prací nebo 
odborným posudkem provedených prací. Hodnota provedených prací svépomocí bude 
započítána pouze do výše minimálního procentuálního podílu Příjemce. Zbývající náklady je 
třeba doložit účetními doklady. 

 
5)  Neuznatelné náklady (výdaje) jsou: 

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) správní poplatky, 
c) stavební dozor, 
d) modernizace a jiné úpravy kulturní památky prováděné pouze v zájmu jejího vlastníka 

(zateplování, nové vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, 
zdravotně technické instalace, nové dispoziční změny, zřizování obytných podkroví atd.), 

e) pořízení průzkumů (stavebně-historického, restaurátorského, mykologického,….), 
f) náklady (výdaje) na publicitu. 

 
6) Uznatelné náklady (výdaje) obnovy jsou pouze ty, které bezprostředně souvisí s obnovou kulturní 

památky. 
 
7) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy a Přílohou této smlouvy, 

použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy. Pokud dále dojde 
k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy, případně nebudou některé 
náklady (výdaje) uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady (výdaje) 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
 

Příjemce se zavazuje: 
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a) dotaci přijmout, 
b) realizovat obnovu při dodržení této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a zajistit řádné a 
oddělené sledování dotací poskytnutých na obnovu a celkových nákladů na obnovu. Pokud 
Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci 
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů rozšířenou 
tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve 
smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, 
srozumitelné, a aby uskutečněné výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k obnově (na 
dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k obnově). Příjemce odpovídá za 
řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících celkové 
náklady obnovy (faktury, stvrzenky, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace 
ZZ01178.0100“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na obnovu nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž 
Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci 
využít i na finanční krytí také DPH, která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do doby ukončení realizace 
obnovy. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního 
úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh, 

e) prokázat úhradu celkových nákladů obnovy, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu 
(možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady, 

f) doručit Kraji do 15. listopadu 2015 (rozhodující je datum poštovního razítka) závěrečnou 
zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat: 

- stručný popis realizace obnovy kulturní památky  
- finanční vyúčtování obnovy s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování 
- kopie označených prvotních, resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů 

obnovy a jejich úhradě, 
- doklad potvrzující ukončení obnovy (např. zápis z výkonu dozoru obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností z hlediska státní památkové péče, kolaudační 
rozhodnutí, zápis o předání a převzetí stavby mezi vlastníkem a zhotovitelem 
obnovy). 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy archivovat 

následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů potvrzujících celkové náklady obnovy (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování obnovy, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy. 
j) zajistit udržitelnost obnovy v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do 

doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení příjemce 
s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode 
dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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Čl. 9 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace obnovy i po jejím dokončení, a to po dobu 

deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední 
z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) až písm. f) a písm. i) až písm. k) této smlouvy. 

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy. 

 
Čl. 10 

Publicita 
 

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o obnově kulturní památky 
uvést fakt, že obnova byla podpořena Krajem. 

 
2) Příjemce umístí na kulturní památku tabulku s nápisem „Kraj Vysočina podpořil obnovu kulturní 

památky“, a to až do ukončení realizace obnovy kulturní památky. 
 

3) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let s veškerým majetkem podpořeným z dotace v souladu 
se smlouvou o poskytnutí dotace, a to s péčí řádného hospodáře, zejména je povinen zajistit 
zachování výsledků realizace předmětné obnovy po celou dobu udržitelnosti projektu. 
 

Čl. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto 
zákona.   

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami 
dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

 
2) V případě rozporu mezi Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 a  Přílohou č. 1 této smlouvy se použijí 

ustanovení Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 této smlouvy. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, email: panackova.j@kr-
vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 

dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. 
Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu 
je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci obnovy uvedené v Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření obnovy, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, 
není možné povolit. 

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 
6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům než je plnění podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro 

Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle 

jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

a) Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace ze dne 13. 2. 2015. 
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 12. 5. 2015 

usnesením č.  
 
 
V…………………………. dne……………   V Jihlavě dne …………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za Příjemce       Za Kraj 

ThMgr. Piotr Balewicz  RNDr. Marie Kružíková 
administrátor      členka Rady Kraje Vysočina 
 
 
 
……………….….……………….    ………………….….………………. 
podpis       podpis 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran 
ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 

(ZZ01178.0102) 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:     70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: RNDr. Marie Kružíková, členka Rady Kraje Vysočina 
bankovní spojení:    Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu:   4050004999/6800 
(dále jen “Kraj”) 

 
a 
 
Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou - II. 
se sídlem:     Zámek 2/2, 591 02 Žďár nad Sázavou 
IČO:   48898813 
zastoupená:  Mgr. Vladimírem Záleským, farářem 
bankovní spojení:    Česká spořitelna, a.s.         
číslo účtu:  1622135369/0800 
(dále jen “Příjemce”)  
 
se dohodly takto: 
 

 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci obnovy kulturní památky „Žďár nad Sázavou, kostel Nanebevzetí Panny 
Marie – II. etapa restaurování chórových lavic“ rejstř. č. 26179/7-4647, blíže specifikované 
v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen 
„obnova“). 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného 

doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu: 

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajský úřad Kraje Vysočina, 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy zaniká 
a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 

obnovu realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy 
a podmínkami této smlouvy. 
 

2) Příjemce se zavazuje vrátit zpět dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u obnovy, která byla realizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou 
(udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných 

webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace 

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na obnovu dotaci ve výši 350 000 Kč (slovy: 

Třistapadesáttisíckorunčeských). 
 
2)  Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady obnovy jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem 
Příjemce. 

b)  Vlastní podíl příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními prostředky 
Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (podíl obce, jiné dotace a příspěvky, granty, 
dary, práce svépomocí, nákup materiálu apod.). Příjemce musí být schopen prokázat jejich 
výši.  

 
Celkové náklady obnovy 1 334 000 Kč 
Výše dotace v Kč 350 000 Kč 
Výše dotace v %   26,24% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v % 73,76% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v Kč 984 000 Kč 

 

3)   Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady obnovy překročí celkovou předpokládanou výši nákladů obnovy uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady obnovy nižší než výše celkových nákladů obnovy uvedená v tabulce v odst. 2, 
procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka 
dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla 
zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento 
odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům obnovy dle Čl. 5 odst. 2. 

 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, a vztahují se na ni veškerá ustanovení tohoto zákona. 

 
5) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků, 

státního rozpočtu, strukturálních fondů Evropské unie nebo jiných fondů, pokud dále není 
stanoveno jinak a pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Dotaci nelze 
poskytnout na akci při obnově kulturní památky, která je podpořena finančním příspěvkem 
v rámci Programu záchrany architektonického dědictví MK, Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón MK a Programu restaurování movitých 
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kulturních památek MK. Výše poskytnutých dotací na obnovu však v takovém případě nesmí 
přesáhnout 100% celkových nákladů obnovy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného 
doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude 
doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, 
nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká. 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 
1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci obnovy a povinen obnovu zrealizovat nejpozději 

do 15. listopadu 2015. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci obnovy vznikají dnem 1. ledna kalendářního roku, v němž je 

dotace poskytnuta. 
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících 

s realizací obnovy, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné.  Celkové 
náklady obnovy ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví 
Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy. 

 
4) Příjemce může některé práce provádět svépomocí, ty budou doloženy buď samostatným 

položkovým rozpočtem vypracovaným a potvrzeným dodavatelem stavebních prací nebo 
odborným posudkem provedených prací. Hodnota provedených prací svépomocí bude 
započítána pouze do výše minimálního procentuálního podílu Příjemce. Zbývající náklady je 
třeba doložit účetními doklady. 

 
5)  Neuznatelné náklady (výdaje) jsou: 

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) správní poplatky, 
c) stavební dozor, 
d) modernizace a jiné úpravy kulturní památky prováděné pouze v zájmu jejího vlastníka 

(zateplování, nové vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, 
zdravotně technické instalace, nové dispoziční změny, zřizování obytných podkroví atd.), 

e) pořízení průzkumů (stavebně-historického, restaurátorského, mykologického,….), 
f) náklady (výdaje) na publicitu. 

 
6) Uznatelné náklady (výdaje) obnovy jsou pouze ty, které bezprostředně souvisí s obnovou kulturní 

památky. 
 
7) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy a Přílohou této smlouvy, 

použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy. Pokud dále dojde 
k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy, případně nebudou některé 
náklady (výdaje) uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady (výdaje) 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
 

Příjemce se zavazuje: 
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a) dotaci přijmout, 
b) realizovat obnovu při dodržení této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a zajistit řádné a 
oddělené sledování dotací poskytnutých na obnovu a celkových nákladů na obnovu. Pokud 
Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci 
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů rozšířenou 
tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve 
smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, 
srozumitelné, a aby uskutečněné výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k obnově (na 
dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k obnově). Příjemce odpovídá za 
řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících celkové 
náklady obnovy (faktury, stvrzenky, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace 
ZZ01178.0102“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na obnovu nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž 
Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci 
využít i na finanční krytí také DPH, která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do doby ukončení realizace 
obnovy. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního 
úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh, 

e) prokázat úhradu celkových nákladů obnovy, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu 
(možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady, 

f) doručit Kraji do 15. listopadu 2015 (rozhodující je datum poštovního razítka) závěrečnou 
zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat: 

- stručný popis realizace obnovy kulturní památky  
- finanční vyúčtování obnovy s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování 
- kopie označených prvotních, resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů 

obnovy a jejich úhradě, 
- doklad potvrzující ukončení obnovy (např. zápis z výkonu dozoru obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností z hlediska státní památkové péče, kolaudační 
rozhodnutí, zápis o předání a převzetí stavby mezi vlastníkem a zhotovitelem 
obnovy). 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy archivovat 

následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů potvrzujících celkové náklady obnovy (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování obnovy, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy. 
j) zajistit udržitelnost obnovy v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do 

doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení příjemce 
s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode 
dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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Čl. 9 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace obnovy i po jejím dokončení, a to po dobu 

deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední 
z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) až písm. f) a písm. i) až písm. k) této smlouvy. 

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy. 

 
Čl. 10 

Publicita 
 

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o obnově kulturní památky 
uvést fakt, že obnova byla podpořena Krajem. 

 
2) Příjemce umístí na kulturní památku tabulku s nápisem „Kraj Vysočina podpořil obnovu kulturní 

památky“, a to až do ukončení realizace obnovy kulturní památky. 
 

3) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let s veškerým majetkem podpořeným z dotace v souladu 
se smlouvou o poskytnutí dotace, a to s péčí řádného hospodáře, zejména je povinen zajistit 
zachování výsledků realizace předmětné obnovy po celou dobu udržitelnosti projektu. 
 

Čl. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto 
zákona.   

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami 
dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

 
2) V případě rozporu mezi Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 a  Přílohou č. 1 této smlouvy se použijí 

ustanovení Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 této smlouvy. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, email: panackova.j@kr-
vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 

dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. 
Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu 
je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci obnovy uvedené v Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření obnovy, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, 
není možné povolit. 

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 
6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům než je plnění podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro 

Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle 

jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

a) Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace ze dne 11. 2. 2015. 
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 12. 5. 2015 

usnesením č.  
 
 
V…………………………. dne……………   V Jihlavě dne …………………. 
 
 
 
 
 
 
 

Za Příjemce       Za Kraj 

Mgr. Vladimír Záleský  RNDr. Marie Kružíková 
farář      členka Rady Kraje Vysočina 
 
 
 
……………….….……………….    ………………….….………………. 
podpis       podpis 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran 
ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 

(ZZ01178.0103) 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:     70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: RNDr. Marie Kružíková, členka Rady Kraje Vysočina 
bankovní spojení:    Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu:   4050004999/6800 
(dále jen “Kraj”) 

 
a 
 
Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou - II. 
se sídlem:     Zámek 2/2, 591 02 Žďár nad Sázavou 
IČO:   48898813 
zastoupená:  Mgr. Vladimírem Záleským, farářem 
bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s.          
číslo účtu:  1622135369/0800 
(dále jen “Příjemce”)  
 
se dohodly takto: 
 

 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci obnovy kulturní památky „Žďár nad Sázavou, kostel sv. Jana 
Nepomuckého – restaurátorské práce“ rejstř. č. 11797/7-4653 , blíže specifikované v žádosti 
o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „obnova“). 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného 

doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu: 

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajský úřad Kraje Vysočina, 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy zaniká 
a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 

obnovu realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy 
a podmínkami této smlouvy. 
 

2) Příjemce se zavazuje vrátit zpět dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u obnovy, která byla realizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou 
(udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných 

webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace 

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na obnovu dotaci ve výši 350 000 Kč (slovy: 

Třistapadesáttisíckorunčeských). 
 
2)  Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady obnovy jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem 
Příjemce. 

b)  Vlastní podíl příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními prostředky 
Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (podíl obce, jiné dotace a příspěvky, granty, 
dary, práce svépomocí, nákup materiálu apod.). Příjemce musí být schopen prokázat jejich 
výši.  

 
Celkové náklady obnovy 883 027 Kč 
Výše dotace v Kč 350 000 Kč 
Výše dotace v %   39,64% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v % 60,36% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v Kč 533 027 Kč 

 

3)   Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady obnovy překročí celkovou předpokládanou výši nákladů obnovy uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady obnovy nižší než výše celkových nákladů obnovy uvedená v tabulce v odst. 2, 
procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka 
dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla 
zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento 
odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům obnovy dle Čl. 5 odst. 2. 

 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, a vztahují se na ni veškerá ustanovení tohoto zákona. 

 
5) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků, 

státního rozpočtu, strukturálních fondů Evropské unie nebo jiných fondů, pokud dále není 
stanoveno jinak a pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Dotaci nelze 
poskytnout na akci při obnově kulturní památky, která je podpořena finančním příspěvkem 
v rámci Programu záchrany architektonického dědictví MK, Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón MK a Programu restaurování movitých 
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kulturních památek MK. Výše poskytnutých dotací na obnovu však v takovém případě nesmí 
přesáhnout 100% celkových nákladů obnovy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného 
doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude 
doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, 
nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká. 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 
1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci obnovy a povinen obnovu zrealizovat nejpozději 

do 15. listopadu 2015. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci obnovy vznikají dnem 1. ledna kalendářního roku, v němž je 

dotace poskytnuta. 
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících 

s realizací obnovy, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné.  Celkové 
náklady obnovy ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví 
Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy. 

 
4) Příjemce může některé práce provádět svépomocí, ty budou doloženy buď samostatným 

položkovým rozpočtem vypracovaným a potvrzeným dodavatelem stavebních prací nebo 
odborným posudkem provedených prací. Hodnota provedených prací svépomocí bude 
započítána pouze do výše minimálního procentuálního podílu Příjemce. Zbývající náklady je 
třeba doložit účetními doklady. 

 
5)  Neuznatelné náklady (výdaje) jsou: 

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) správní poplatky, 
c) stavební dozor, 
d) modernizace a jiné úpravy kulturní památky prováděné pouze v zájmu jejího vlastníka 

(zateplování, nové vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, 
zdravotně technické instalace, nové dispoziční změny, zřizování obytných podkroví atd.), 

e) pořízení průzkumů (stavebně-historického, restaurátorského, mykologického,….), 
f) náklady (výdaje) na publicitu. 

 
6) Uznatelné náklady (výdaje) obnovy jsou pouze ty, které bezprostředně souvisí s obnovou kulturní 

památky. 
 
7) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy a Přílohou této smlouvy, 

použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy. Pokud dále dojde 
k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy, případně nebudou některé 
náklady (výdaje) uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady (výdaje) 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
 

Příjemce se zavazuje: 
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a) dotaci přijmout, 
b) realizovat obnovu při dodržení této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a zajistit řádné a 
oddělené sledování dotací poskytnutých na obnovu a celkových nákladů na obnovu. Pokud 
Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci 
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů rozšířenou 
tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve 
smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, 
srozumitelné, a aby uskutečněné výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k obnově (na 
dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k obnově). Příjemce odpovídá za 
řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících celkové 
náklady obnovy (faktury, stvrzenky, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace 
ZZ01178.0103“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na obnovu nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž 
Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci 
využít i na finanční krytí také DPH, která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do doby ukončení realizace 
obnovy. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního 
úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh, 

e) prokázat úhradu celkových nákladů obnovy, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu 
(možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady, 

f) doručit Kraji do 15. listopadu 2015 (rozhodující je datum poštovního razítka) závěrečnou 
zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat: 

- stručný popis realizace obnovy kulturní památky  
- finanční vyúčtování obnovy s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování 
- kopie označených prvotních, resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů 

obnovy a jejich úhradě, 
- doklad potvrzující ukončení obnovy (např. zápis z výkonu dozoru obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností z hlediska státní památkové péče, kolaudační 
rozhodnutí, zápis o předání a převzetí stavby mezi vlastníkem a zhotovitelem 
obnovy). 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy archivovat 

následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů potvrzujících celkové náklady obnovy (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování obnovy, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy. 
j) zajistit udržitelnost obnovy v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do 

doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení příjemce 
s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode 
dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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Čl. 9 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace obnovy i po jejím dokončení, a to po dobu 

deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední 
z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) až písm. f) a písm. i) až písm. k) této smlouvy. 

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy. 

 
Čl. 10 

Publicita 
 

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o obnově kulturní památky 
uvést fakt, že obnova byla podpořena Krajem. 

 
2) Příjemce umístí na kulturní památku tabulku s nápisem „Kraj Vysočina podpořil obnovu kulturní 

památky“, a to až do ukončení realizace obnovy kulturní památky. 
 

3) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let s veškerým majetkem podpořeným z dotace v souladu 
se smlouvou o poskytnutí dotace, a to s péčí řádného hospodáře, zejména je povinen zajistit 
zachování výsledků realizace předmětné obnovy po celou dobu udržitelnosti projektu. 
 

Čl. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto 
zákona.   

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami 
dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

 
2) V případě rozporu mezi Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 a  Přílohou č. 1 této smlouvy se použijí 

ustanovení Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 této smlouvy. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, email: panackova.j@kr-
vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 

dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. 
Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu 
je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci obnovy uvedené v Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření obnovy, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, 
není možné povolit. 

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 
6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům než je plnění podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro 

Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle 

jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

a) Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace ze dne 11. 2. 2015. 
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 12. 5. 2015 

usnesením č.  
 
 
V…………………………. dne……………   V Jihlavě dne …………………. 
 
 
 
 
 
 

Za Příjemce       Za Kraj 

Mgr. Vladimír Záleský  RNDr. Marie Kružíková 
farář      členka Rady Kraje Vysočina 
 
 
 
……………….….……………….    ………………….….………………. 
podpis       podpis 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran 
ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 

(ZZ01178.0110) 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:     70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: RNDr. Marie Kružíková, členka Rady Kraje Vysočina 
bankovní spojení:    Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu:   4050004999/6800 
(dále jen “Kraj”) 

 
a 
 
Město Pelhřimov 
se sídlem:     Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov 
IČO:   00248801 
zastoupené:  Ing. Františkem Kučerou, starostou města 
bankovní spojení:      Česká spořitelna, a.s.       
číslo účtu:  0622101359/0800 
(dále jen “Příjemce”)  
 
se dohodly takto: 
 

 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci obnovy kulturní památky „Pelhřimov, kaple Kalvárie – postupná obnova“ 
rejstř. č. 21880/3-5870, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou 
součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „obnova“). 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného 

doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu: 

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajský úřad Kraje Vysočina, 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy zaniká 
a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 

obnovu realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy 
a podmínkami této smlouvy. 
 

2) Příjemce se zavazuje vrátit zpět dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u obnovy, která byla realizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou 
(udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných 

webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace 

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na obnovu dotaci ve výši 350 000 Kč (slovy: 

Třistapadesáttisíckorunčeských). 
 
2)  Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady obnovy jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem 
Příjemce. 

b)  Vlastní podíl příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními prostředky 
Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (podíl obce, jiné dotace a příspěvky, granty, 
dary, práce svépomocí, nákup materiálu apod.). Příjemce musí být schopen prokázat jejich 
výši.  

 
Celkové náklady obnovy  1 367 649 Kč 
Výše dotace v Kč 350 000 Kč 
Výše dotace v %  25,6% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v % 74,4% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v Kč 1 017 649 Kč 

 

3)   Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady obnovy překročí celkovou předpokládanou výši nákladů obnovy uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady obnovy nižší než výše celkových nákladů obnovy uvedená v tabulce v odst. 2, 
procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka 
dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla 
zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento 
odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům obnovy dle Čl. 5 odst. 2. 

 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, a vztahují se na ni veškerá ustanovení tohoto zákona. 

 
5) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků, 

státního rozpočtu, strukturálních fondů Evropské unie nebo jiných fondů, pokud dále není 
stanoveno jinak a pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Dotaci nelze 
poskytnout na akci při obnově kulturní památky, která je podpořena finančním příspěvkem 
v rámci Programu záchrany architektonického dědictví MK, Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón MK a Programu restaurování movitých 
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kulturních památek MK. Výše poskytnutých dotací na obnovu však v takovém případě nesmí 
přesáhnout 100% celkových nákladů obnovy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného 
doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude 
doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, 
nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká. 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 
1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci obnovy a povinen obnovu zrealizovat nejpozději 

do 15. listopadu 2015. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci obnovy vznikají dnem 1. ledna kalendářního roku, v němž je 

dotace poskytnuta. 
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících 

s realizací obnovy, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné.  Celkové 
náklady obnovy ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví 
Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy. 

 
4) Příjemce může některé práce provádět svépomocí, ty budou doloženy buď samostatným 

položkovým rozpočtem vypracovaným a potvrzeným dodavatelem stavebních prací nebo 
odborným posudkem provedených prací. Hodnota provedených prací svépomocí bude 
započítána pouze do výše minimálního procentuálního podílu Příjemce. Zbývající náklady je 
třeba doložit účetními doklady. 

 
5)  Neuznatelné náklady (výdaje) jsou: 

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) správní poplatky, 
c) stavební dozor, 
d) modernizace a jiné úpravy kulturní památky prováděné pouze v zájmu jejího vlastníka 

(zateplování, nové vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, 
zdravotně technické instalace, nové dispoziční změny, zřizování obytných podkroví atd.), 

e) pořízení průzkumů (stavebně-historického, restaurátorského, mykologického,….), 
f) náklady (výdaje) na publicitu. 

 
6) Uznatelné náklady (výdaje) obnovy jsou pouze ty, které bezprostředně souvisí s obnovou kulturní 

památky. 
 
7) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy a Přílohou této smlouvy, 

použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy. Pokud dále dojde 
k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy, případně nebudou některé 
náklady (výdaje) uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady (výdaje) 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
 

Příjemce se zavazuje: 
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a) dotaci přijmout, 
b) realizovat obnovu při dodržení této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a zajistit řádné a 
oddělené sledování dotací poskytnutých na obnovu a celkových nákladů na obnovu. Pokud 
Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci 
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů rozšířenou 
tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve 
smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, 
srozumitelné, a aby uskutečněné výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k obnově (na 
dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k obnově). Příjemce odpovídá za 
řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících celkové 
náklady obnovy (faktury, stvrzenky, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace 
ZZ01178.0110“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na obnovu nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž 
Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci 
využít i na finanční krytí také DPH, která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do doby ukončení realizace 
obnovy. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního 
úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh, 

e) prokázat úhradu celkových nákladů obnovy, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu 
(možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady, 

f) doručit Kraji do 15. listopadu 2015 (rozhodující je datum poštovního razítka) závěrečnou 
zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat: 

- stručný popis realizace obnovy kulturní památky  
- finanční vyúčtování obnovy s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování 
- kopie označených prvotních, resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů 

obnovy a jejich úhradě, 
- doklad potvrzující ukončení obnovy (např. zápis z výkonu dozoru obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností z hlediska státní památkové péče, kolaudační 
rozhodnutí, zápis o předání a převzetí stavby mezi vlastníkem a zhotovitelem 
obnovy). 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy archivovat 

následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů potvrzujících celkové náklady obnovy (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování obnovy, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy. 
j) zajistit udržitelnost obnovy v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do 

doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení příjemce 
s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode 
dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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Čl. 9 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace obnovy i po jejím dokončení, a to po dobu 

deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední 
z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) až písm. f) a písm. i) až písm. k) této smlouvy. 

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy. 

 
Čl. 10 

Publicita 
 

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o obnově kulturní památky 
uvést fakt, že obnova byla podpořena Krajem. 

 
2) Příjemce umístí na kulturní památku tabulku s nápisem „Kraj Vysočina podpořil obnovu kulturní 

památky“, a to až do ukončení realizace obnovy kulturní památky. 
 

3) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let s veškerým majetkem podpořeným z dotace v souladu 
se smlouvou o poskytnutí dotace, a to s péčí řádného hospodáře, zejména je povinen zajistit 
zachování výsledků realizace předmětné obnovy po celou dobu udržitelnosti projektu. 
 

Čl. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto 
zákona.   

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami 
dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

 
2) V případě rozporu mezi Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 a  Přílohou č. 1 této smlouvy se použijí 

ustanovení Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 této smlouvy. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, email: panackova.j@kr-
vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 

dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. 
Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu 
je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci obnovy uvedené v Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření obnovy, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, 
není možné povolit. 

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 
6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům než je plnění podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro 

Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle 

jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

a) Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace ze dne 12. 2. 2015. 
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 12. 5. 2015 

usnesením č.  
 
 
V…………………………. dne……………   V Jihlavě dne …………………. 
 
 
 
 
 
 

Za Příjemce       Za Kraj 

Ing. František Kučera  RNDr. Marie Kružíková 
starosta města      členka Rady Kraje Vysočina 
 
 
 
……………….….……………….    ………………….….………………. 
podpis       podpis 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran 
ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 

(ZZ01178.0111) 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:     70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: RNDr. Marie Kružíková, členka Rady Kraje Vysočina 
bankovní spojení:    Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu:   4050004999/6800 
(dále jen “Kraj”) 

 
a 
 
PhDr. Naděžda Kubíčková 
Ing. Aleš Kubíček 
bydliště:   
bankovní spojení:     
číslo účtu:   
(dále jen “Příjemce”)  
 
se dohodly takto: 
 

 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na realizaci obnovy kulturní památky „Radešín, zámek – II. etapa obnovy fasády“ 
rejstř. č. 24284/7-4373, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou 
součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „obnova“). 
 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

 
1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného 

doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 
 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu: 

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajský úřad Kraje Vysočina, 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh smlouvy zaniká 
a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 

obnovu realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy 
a podmínkami této smlouvy. 
 

2) Příjemce se zavazuje vrátit zpět dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u obnovy, která byla realizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou 
(udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, …) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 
3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných 

webových stránkách Kraje Vysočina. 
 

Čl. 5 
Dotace 

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na obnovu dotaci ve výši 274 543 Kč (slovy: 

Dvěstěsedmdesátčtyřitisícepětsetčtyřicettřikorunyčeské). 
 
2)  Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady obnovy jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem 
Příjemce. 

b)  Vlastní podíl příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními prostředky 
Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (podíl obce, jiné dotace a příspěvky, granty, 
dary, práce svépomocí, nákup materiálu apod.). Příjemce musí být schopen prokázat jejich 
výši.  

 
Celkové náklady obnovy 879 403 Kč 
Výše dotace v Kč 274 543 Kč 
Výše dotace v %  31,22% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v %  68,78% z celkových nákladů na obnovu 
Podíl Příjemce v Kč 604 860 Kč 

 

3)   Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady obnovy překročí celkovou předpokládanou výši nákladů obnovy uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady obnovy nižší než výše celkových nákladů obnovy uvedená v tabulce v odst. 2, 
procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka 
dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla 
zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento 
odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům obnovy dle Čl. 5 odst. 2. 

 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, a vztahují se na ni veškerá ustanovení tohoto zákona. 

 
5) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků, 

státního rozpočtu, strukturálních fondů Evropské unie nebo jiných fondů, pokud dále není 
stanoveno jinak a pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Dotaci nelze 
poskytnout na akci při obnově kulturní památky, která je podpořena finančním příspěvkem 
v rámci Programu záchrany architektonického dědictví MK, Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón MK a Programu restaurování movitých 
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kulturních památek MK. Výše poskytnutých dotací na obnovu však v takovém případě nesmí 
přesáhnout 100% celkových nákladů obnovy. 

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného 
doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude 
doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, 
nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká. 
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

 
1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci obnovy a povinen obnovu zrealizovat nejpozději 

do 15. listopadu 2015. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci obnovy vznikají dnem 1. ledna kalendářního roku, v němž je 

dotace poskytnuta. 
 
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících 

s realizací obnovy, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné.  Celkové 
náklady obnovy ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví 
Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy. 

 
4) Příjemce může některé práce provádět svépomocí, ty budou doloženy buď samostatným 

položkovým rozpočtem vypracovaným a potvrzeným dodavatelem stavebních prací nebo 
odborným posudkem provedených prací. Hodnota provedených prací svépomocí bude 
započítána pouze do výše minimálního procentuálního podílu Příjemce. Zbývající náklady je 
třeba doložit účetními doklady. 

 
5)  Neuznatelné náklady (výdaje) jsou: 

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) správní poplatky, 
c) stavební dozor, 
d) modernizace a jiné úpravy kulturní památky prováděné pouze v zájmu jejího vlastníka 

(zateplování, nové vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, 
zdravotně technické instalace, nové dispoziční změny, zřizování obytných podkroví atd.), 

e) pořízení průzkumů (stavebně-historického, restaurátorského, mykologického,….), 
f) náklady (výdaje) na publicitu. 

 
6) Uznatelné náklady (výdaje) obnovy jsou pouze ty, které bezprostředně souvisí s obnovou kulturní 

památky. 
 
7) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy a Přílohou této smlouvy, 

použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy. Pokud dále dojde 
k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 5 a odst. 6 této smlouvy, případně nebudou některé 
náklady (výdaje) uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady (výdaje) 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce 
 

Příjemce se zavazuje: 
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a) dotaci přijmout, 
b) realizovat obnovu při dodržení této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a zajistit řádné a 
oddělené sledování dotací poskytnutých na obnovu a celkových nákladů na obnovu. Pokud 
Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci 
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů rozšířenou 
tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve 
smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, 
srozumitelné, a aby uskutečněné výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k obnově (na 
dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k obnově). Příjemce odpovídá za 
řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících celkové 
náklady obnovy (faktury, stvrzenky, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace 
ZZ01178.0111“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na obnovu nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž 
Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci 
využít i na finanční krytí také DPH, která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do doby ukončení realizace 
obnovy. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního 
úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh, 

e) prokázat úhradu celkových nákladů obnovy, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu 
(možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady, 

f) doručit Kraji do 15. listopadu 2015 (rozhodující je datum poštovního razítka) závěrečnou 
zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat: 

- stručný popis realizace obnovy kulturní památky  
- finanční vyúčtování obnovy s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování 
- kopie označených prvotních, resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů 

obnovy a jejich úhradě, 
- doklad potvrzující ukončení obnovy (např. zápis z výkonu dozoru obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností z hlediska státní památkové péče, kolaudační 
rozhodnutí, zápis o předání a převzetí stavby mezi vlastníkem a zhotovitelem 
obnovy). 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy archivovat 

následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů potvrzujících celkové náklady obnovy (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování obnovy, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy. 
j) zajistit udržitelnost obnovy v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do 

doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení příjemce 
s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode 
dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 
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Čl. 9 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace obnovy i po jejím dokončení, a to po dobu 

deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední 
z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) až písm. f) a písm. i) až písm. k) této smlouvy. 

 
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy. 

 
Čl. 10 

Publicita 
 

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o obnově kulturní památky 
uvést fakt, že obnova byla podpořena Krajem. 

 
2) Příjemce umístí na kulturní památku tabulku s nápisem „Kraj Vysočina podpořil obnovu kulturní 

památky“, a to až do ukončení realizace obnovy kulturní památky. 
 

3) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let s veškerým majetkem podpořeným z dotace v souladu 
se smlouvou o poskytnutí dotace, a to s péčí řádného hospodáře, zejména je povinen zajistit 
zachování výsledků realizace předmětné obnovy po celou dobu udržitelnosti projektu. 
 

Čl. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto 
zákona.   

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami 
dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

 
Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

 
2) V případě rozporu mezi Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 a  Přílohou č. 1 této smlouvy se použijí 

ustanovení Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 této smlouvy. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, email: panackova.j@kr-
vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 

dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. 
Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu 
je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci obnovy uvedené v Čl. 2 této smlouvy, které 
zásadním způsobem mění zaměření obnovy, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, 
není možné povolit. 

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 
6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům než je plnění podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro 

Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle 

jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

a) Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace ze dne 30. 1. 2015. 
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 12. 5. 2015 

usnesením č.  
 
 
V…………………………. dne……………   V Jihlavě dne …………………. 
 
 
 
 
 
 
 

Za Příjemce       Za Kraj 

PhDr. Naděžda Kubíčková  RNDr. Marie Kružíková 
Ing. Aleš Kubíček      členka Rady Kraje Vysočina 
 
 
 
 
……………….….……………….    ………………….….………………. 
podpis       podpis 
 








