
Veřejnoprávní smlouva č. VÚP/1/2018 
o poskytnutí p říspěvku dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpo čtových pravidlech 

územních rozpo čtů, ve znění pozd ějších p ředpis ů 
 
 

Na základě usnesení Zastupitelstva m ěsta Mnichovo Hradišt ě č. 99 ze dne  
10.09.2018 a žádosti Římskokatolické farnosti – děkanství Mnichovo Hradiště 
o dotaci ze dne 13.03.2018 uzavírají níže uvedené smluvní strany podle ustanovení 
§ 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, tuto veřejnoprávní smlouvu: 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
1.     město Mnichovo Hradišt ě 
IČ:     00238309 
se sídlem    Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradišt ě  
bankovní účet č.:   2627181/0100 
zastoupená starostou  Mgr. Ond řejem Lochmanem, Ph.D. 
 
jako "poskytovatel příspěvku" 
 
2.  Římskokatolická farnost – d ěkanství  

Mnichovo Hradišt ě 
IČ:    42717159 
se sídlem    1. máje 232, 295 01 Mnichovo Hradišt ě 
bankovní účet č.:   2400583195/2010 
zastoupená děkanem  Mgr. Pavlem Machem 
  
jako "příjemce příspěvku" 

 
 

Čl. 2 
Předmět smlouvy 

 
Poskytovatel příspěvku se za podmínek stanovených touto smlouvou zavazuje 
poskytnout příjemci příspěvek z Programu regenerace městské památkové zóny 
v celkové částce 751 000 Kč na obnovu nemovité kulturní památky – areálu 
děkanství čp. 232 v ulici 1. máje v Mnichov ě Hradišti, rejst říkové č. ÚSKP 
37528/2-1687, v rozsahu těchto prací: tesařská oprava roubení, oprava 
podezdívek a podlahy roubené stodoly na pozemku p č. 825, k.ú. Mnichovo 
Hradišt ě.  
 

Čl. 3 
Doba trvání smlouvy 

 
Tato smlouva se uzavírá na období od 22.10. do 31.12.2018. 
Smlouva zaniká: 
1. Uplynutím doby trvání smlouvy 



2. Dohodou smluvních stran 
3. Výpovědí poskytovatele příspěvku doručenou písemně příjemci příspěvku 

v případě, že poruší některé ustanovení této smlouvy. Výpovědní doba je jeden 
měsíc a počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi 

4. Zánikem smluvních stran bez právního nástupce 
 

Čl. 4 
Podmínky použití dotace 

 
1. Poskytovatel příspěvek poskytne převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví této 

smlouvy. 
2. Při realizaci obnovy bude dodržen postup stanovený závazným stanoviskem 

Městského úřadu Mnichovo Hradiště, vydaným dle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, dne 08.03.2018 pod čj. MH-
VŽP/2672/2018/Zi. 

3. Příspěvek bude používán hospodárně, účelně a v souladu s právními předpisy a to 
výlučně na úhradu nákladů spojených s pracemi při obnově nemovité kulturní 
památky, uvedenými v rozpisu účelové dotace přiloženém k rozhodnutí Ministerstva 
kultury ČR, které jsou předmětem této smlouvy.  

4. Příspěvek nesmí být použit v roce 2018 na tentýž účel současně s jinými prostředky 
účelově poskytnutými ze státního rozpočtu na úseku státní památkové péče.  

5. Příjemce umožní pracovníkům Ministerstva kultury ČR a osobám pověřeným 
plněním úkolů státní památkové péče, tj. včetně zaměstnanců Národního 
památkového ústavu a obce pověřené dozorem podle § 29 odst. 2 písm. g) 
památkového zákona, přístup do nemovité kulturní památky za účelem provedení 
kontroly související s poskytnutím příspěvku, dále nahlédnout do příslušných 
dokladů a poskytnout jim k tomu potřebné údaje a vysvětlení. Příjemce je povinen 
oznámit Národnímu památkovému ústavu a obci pověřené dozorem termín 
zahájení akce obnovy a předložit jim plán kontrolních prohlídek stavby. 

6. Závazné finanční podíly na nákladech vynaložených na obnovu kulturní památky 
v období od 01.01.2018 do 31.12.2018 podle této smlouvy jsou: 

 
 náklady celkem (vč. DPH)   1 252 423 Kč 
 
 z toho: 
 
 příspěvek Ministerstva kultury ČR  625 000 Kč 
 podíl obce, města    126 000 Kč 
 podíl příjemce (vlastníka)   501 423 Kč 
7. Proplácení finančních prostředků ve výši příspěvku Ministerstva kultury ČR 

zhotoviteli díla bude prováděno výhradně bezhotovostně, prostřednictvím 
peněžního ústavu. Faktury, jejichž předmětem jsou výše uvedené práce, budou 
vystaveny a jejich platby poukázány v roce 2018. 

8. V průběhu obnovy je příjemce příspěvku povinen viditelně upozornit na skutečnosti, 
že akce obnovy je prováděna s využitím finančního příspěvku poskytnutého 
Ministerstvem kultury ČR, což bude doloženo fotodokumentací při vyúčtování. 

9. Příspěvek bude veden v účetní evidenci odděleně tak, aby tyto finanční prostředky 
a nakládání s nimi byly odděleny od ostatního majetku příjemce a v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 



10. V případě, že předmět smlouvy nebude realizován v době trvání této smlouvy, 
nevzniká příjemci na příspěvek právní nárok.  

11. Poskytovatel příspěvku má právo požádat o nahlédnutí do účetních dokladů 
příjemce příspěvku, týkajících se této smlouvy. 

12. Poskytovatel příspěvku se zavazuje poskytnout příspěvek jen na předložené 
daňové doklady týkající se předmětu smlouvy. 

13. Jakákoliv změna díla bude poskytovateli příspěvku písemně oznámena s uvedením 
důvodu bez zbytečného prodlení, nejpozději do 10.12.2018.   

14. Pokud dojde v době dle č. 3 této smlouvy ke zrušení příjemce příspěvku s likvidací 
či jeho přeměně, je příjemce povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit 
poskytovateli, a to nejpozději do tří dnů od data zániku/přeměny. V případě zániku 
příjemce příspěvku bez právního nástupce bude příspěvek poskytnut jen na ty 
daňové doklady, jejichž zdanitelné plnění bude nejpozději den před datem zániku. 
V ostatních případech přecházejí práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na 
právní nástupce obou smluvních stran.  

 
Čl. 5 

Finanční vypo řádání dotace 
 

Nejpozději do 31.12.2018 příjemce příspěvku předloží městu Mnichovo Hradiště 
doklady k finančnímu vypořádání všech finančních prostředků vynaložených podle této 
smlouvy. Doklady budou obsahovat kopie faktur, vystavených zhotovitelem díla, včetně 
soupisů provedených prací a kopií výpisů z účtu k jednotlivým fakturám. Doklady 
o úhradě vlastního finančního podílu příjemce a doklady k finančnímu vypořádání 
příspěvku budou samostatně označeny. Zaslána bude také fotodokumentace 
vypovídající o průběhu a výsledku obnovy, včetně dokladu, že příjemce příspěvku 
v průběhu obnovy nemovité kulturní památky upozornil vhodným způsobem na 
skutečnost, že akce obnovy je prováděna s využitím finančního příspěvku Ministerstva 
kultury ČR, případně restaurátorská zpráva, pokud se jedná o restaurování.  
 

Čl. 6 
Závěrečná ustanovení 

 
Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží 
poskytovatel příspěvku a jedno vyhotovení příjemce příspěvku. 
 
Poskytovatel příspěvku využívá služby Komerční banky a.s. s názvem „Transparentní 
účet“, v rámci které Komerční banka na svých internetových stránkách www.kb.cz 
zveřejňuje číslo účtu, identifikační údaje klienta a informace o platebních transakcích 
připsaných na účet (zaúčtovaná částka a měna, datum připsání platby na účet, popis 
platby, název účtu plátce, je-li předán odesílající bankou, zpráva pro příjemce, 
variabilní, konstantní a specifický symbol, byly-li plátcem uvedeny). Příjemce příspěvku 
podpisem této smlouvy stvrzuje, že byl s uvedenou okolností poskytnutí platby 
seznámen. 
 
Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva včetně jejích příloh a 
případných dodatků může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna v souladu s 
ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 



znění. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru smluv vedeném Ministerstvem 
vnitra ČR zveřejní poskytovatel příspěvku. 
 
Příjemce příspěvku bere na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna dle § 10d odst. 1 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na úřední desce 
poskytovatele příspěvku způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne 
uzavření smlouvy, což se týká i případných dodatků ke smlouvě, a to po dobu nejméně 
3 let ode dne zveřejnění. 
 
Smluvní strany prohlašují, že smlouva odpovídá jejich vůli a na důkaz připojují své 
vlastnoruční podpisy. 
Poskytovatel příspěvku povoluje použití městského znaku k propagaci dané akce. 
 
V Mnichově Hradišti dne: 22.10.2018 
 
  
 
 
----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- 
 Mgr. Ondřej Lochman Ph.D. děkan Mgr. Pavel Mach 
 starosta města ŘKF – děkanství Mnichovo Hradiště 
 poskytovatel příspěvku příjemce příspěvku 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na vědomí: 

- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště 
- Ministerstvo kultury ČR, odbor památkové péče  


