M✁STO VIMPERK

DOTA✂NÍ PROGRAM
PROGRAM REGENERACE
M✁STSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY VIMPERK
Výzva pro rok 2019
PRAVIDLA

Schváleno: usnesením ZM ". 61 ze dne 28.01.2019

1. Zd✄vodn☎ní programu
Ú"elem Programu regenerace M✆stské památkové zóny Vimperk (dále také jen „Program“)
je podpora pé"e o zachování hmotného kulturního d✆dictví našich p✝edk✞. Program má
podpo✝it zám✆ry vlastník✞ nemovitých i movitých kulturních památek nacházejících se
na území M✆stské památkové zóny Vimperk, (dále jen „MPZ Vimperk“), jež p✝isp✆jí
k záchran✆ historicky nejcenn✆jších "ástí m✆sta "i jeho nejcenn✆jších movitých sou"ástí.
2. Specifické cíle
Obnova a zachování nemovitých kulturních památek "i jejich architektonicky a historicky
cenných "ástí s využitím tradi"ních materiál✞, technologií a ✝emeslných postup✞.
3. Pravidla Programu
3.1 Celkový objem finan✟ních prost✠edk✄ ur✟ených pro realizaci Programu v roce 2019
-

prost✝edky ze státního rozpo"tu (Ministerstvo kultury - MK):
prost✝edky z rozpo"tu m✆sta Vimperk:

505.000,- K"
150.000,- K"

3.2 Výše dotace
-

-

z prost✝edk✞ poskytnutých Ministerstvem kultury ……………….max. 50 %
z celkových uznatelných náklad✞ akce obnovy (u restaurátorských prací až 100 %),
minimáln✆ však 50.000,- K";
z prost✝edk✞ m✆ sta Vimperk ……………………………………………. min. 10 %
z celkových uznatelných náklad✞ akce obnovy.

Sou✟et obou složek dotace m✄ že ✟init max. 60 % z celkových uznatelných náklad✄
akce, minimální povinný podíl p✝íjemce dotace tedy p✝edstavuje 40 % z celkových
uznatelných náklad✞ p✝íslušné akce obnovy.
3.3. Oprávn☎ní žadatelé
Vlastníci objekt✞ nemovitých kulturních památek (v". národních kulturních památek) a
movitých kulturních památek zapsaných v ÚSKP, jež se nacházejí na území M✆stské
památkové zóny Vimperk a jejichž akce obnovy byly za✝azeny do Anketního dotazníku
Programu regenerace MPZ Vimperk na rok 2019.
3.4. Uznatelné náklady
Uznatelnými náklady jsou:
-

-

práce na údržb✆, oprav✆, rekonstrukci "i restaurování, jež jsou nezbytné
pro provedení akce obnovy a jež jsou v souladu se závazným stanoviskem
p✝íslušného orgánu státní památkové pé"e a zabezpe"ují uchování souhrnné
hodnoty dot"ené kulturní památky;
související materiál.

3.5. Neuznatelné náklady
V rámci Programu nelze uznávat práce, které p✝ímo nesouvisejí s uchováním historických
hodnot památky, event. nejsou provád✆ny v souladu s technologickými a materiálovými
standardy v oblasti památkové pé"e, a to zejména:
- modernizace (zateplování, vytáp✆ní, elektroinstalace, rozvody vody, splašková
kanalizace, plynofikace, vzduchotechnika, sanitární technika, výpln✆ otvor✞ z plast✞
nebo typu EURO, protipožární okna, dve✝e, st✆ny, apod.);
- nástavby, p✝ ístavby objekt✞, p✞dní vestavby, provizorní úpravy objekt✞;
- jiné úpravy provád✆ né pouze v zájmu vlastníka;
- hromosvody (pokud nejsou sou"ástí obnov st✝ešní krytiny), izola"ní st✝ ešní fólie,
apod.;
- protiradonová opat✝ ení;
- "išt✆ní a úklid budov;
- pronájem lešení (tj. všechny ceníkové položky k lešení ozna"ené jako p✝íplatky);
- pr✞zkumy, projektové dokumentace, náklady na stavební/autorský dozor;
- úpravy ve✝ejných prostranství, terénní úpravy, sadové a parkové úpravy zelen✆;
- kopie socha✝ských d✆l a výdusky;
- archeologické pr✞zkumy;
- veškeré vedlejší rozpo"tové náklady (vyjma za✝ízení staveništ✆ do 3,5 %);
- položka v rozpo"tu – rezerva;
- DPH – v p✝ípad✆, že vlastník kulturní památky je plátcem;
- režijní náklady, cestovné, dopravné, revize, náklady na ubytování, koordina"ní
"innost, zábory ve✝ ejného prostranství.
3.6. Harmonogram realizace Programu na rok 2019
Vyhlášení Programu – výzva k podání žádostí o dotaci:

08.02.2019

Termín pro podávání žádostí:

do 20.02.2019

Hodnocení žádostí a výb✆r podpo✝ených projekt✞ v". rozd✆lení státní finan"ní podpory
Ministerstva kultury z Programu:
21.02.2019
Schválení rozd✆lení dotace a výše p✝ísp✆vk✞ m✆sta Zastupitelstvem m✆sta:
b✠ezen 2019
do 30-ti dn✄ od obdržení
Uzav✝ení smluv o poskytnutí dotace:
Rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí ú✟elové dotace ze státního rozpo✟tu
z PR MPR a MPZ na rok 2019
Realizace vybraných projekt✞:
Záv✆re"né vyú"tování:

01.01.2019 - 31.12.2019
do 31.12.2019

4. P✠edkládání žádostí o dotaci
4.1 Žádost o dotaci
4.2 Žádosti o dotaci musí být p✝edkládány na p✝ edepsaném formulá✝ i. Žádostí pro ú"ely
tohoto Programu se rozumí vypln☎ný Souhrnný p✠ ehled akce obnovy za✝ azené
do Programu na rok 2019 (viz. P✡íloha ☛. 1) a související položkový rozpo✟et.
Žádost v této fázi nemusí obsahovat žádné jiné p✝ílohy ani potvrzení, doporu"ení "i
vyjád✝ení uvedená na str. 2 a str. 3 formulá✝e.

4.3 Zp✄sob a místo doru✟ení žádosti
Žádosti lze doru"it poštou nebo osobním doru"ením na adresu:
M✆sto Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
(p✝i osobním doru"ení p✝edat na podatelnu v p✝ ízemí budovy ú✝adu).
4.4 Lh✄ ta pro podání žádosti
Žádosti o poskytnutí finan"ní podpory z Programu (souhrnné p✝ehledy) musí být doru"eny
nejpozd✆ ji do 20.02.2019 – 17.00 hod.
Za p✝ijetí je považováno razítko podatelny ú✝adu s datem a "asem doru"ení.
5. Hodnocení a výb☎r žádostí
5.1 Vyhodnocování a výb☎r žádostí
Všechny ✝ ádn✆ došlé žádosti budou posuzovány takto:
1. Kontrola žádostí: V✆cná kontrola žádostí a souladu p✝ edm✆tu a charakteru obnovy
s akcemi obnovy za✝ azenými do Anketního dotazníku Programu regenerace MPZ
Vimperk na rok 2019. Žádosti o podporu akcí obnovy, které nebyly za✝ azeny do
Anketního dotazníku Programu regenerace MPZ Vimperk na rok 2019, budou
z hodnocení vy✠azeny.
2. Kontrola rozpo"t✞: Kontrola jednotlivých položek rozpo"t✞ z hlediska uznatelnosti
jejich materiálové a technologické povahy ve vztahu k dodržení zásad památkové
ochrany. O neuznatelné položky budou p✝ edložené rozpo"ty jednotlivých žádostí
poníženy.
3. Ur"ení po✝adí žádostí: Hodnocení žádostí s ohledem na charakter a rozsah
poškození jednotlivých památek, jejich historický význam a p✝ ípadný zp✞sob využití.
5.2 Rozhodování o p✠id☎lení dotace
Hodnotící komisí pro hodnocení došlých žádostí je Pracovní skupina pro regeneraci MPZ
Vimperk ustanovená Radou m✆ sta Vimperk dne 17.12.2018. Tato Pracovní skupina
(hodnotící komise) je složena z t✆ chto "len✞:
- 2 zástupci místní samosprávy;
- 1 zástupce odboru investic a údržby;
- 1 zástupce stavebního ú✝adu;
- 1 zástupce místn✆ p✝ íslušného orgánu státní památkové pé"e.
Komise v souladu s hodnocením a výb✆rem žádostí vypracuje návrh rozd✆ lení dotace.
Výsledky hodnocení a návrh rozd✆ lení dotací v". návrhu na výši p✝ ísp✆ vk✞ m✆sta jednotlivým
p✝ íjemc✞m dotace budou p✝edloženy Zastupitelstvu m✆ sta Vimperk ke kone"nému
rozhodnutí o p✝ iznání dotace. P✝íslušné usnesení Zastupitelstva m✆ sta Vimperk bude
následn✆ písemn✆ sd✆leno každému žadateli.
Úsp✆ šní žadatelé budou vyzváni k doložení dalších nezbytných sou"ástí žádosti. Zárove☞
budou upozorn✆ni, že p✝ ípadné odmítnutí navržené dotace musí každý takový žadatel
sd✆ lit poskytovateli nejpozd✆ji do 5 dn✄ ode dne obdržení oznámení o výši navržené dotace,
a to písemnou formou.

Do dne 22.03.2019 každý úsp✆šný žadatel ke své žádosti doplní:
- kopii závazného stanoviska orgánu státní památkové pé!e vydaného k p✝edm✆tu
obnovy;
- uzav✝enou smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem v!. položkového rozpo!tu;
- doklad o výb✆ru zhotovitele (jde-li o ve✝ejnou zakázku);
- aktuální fotodokumentaci celého objektu;
- aktuální detailn✆jší fotodokumentaci t✆ch !ástí objektu, jichž se bude obnova týkat;
- výpis z Katastru nemovitostí (ne starší 6 m✆síc✞);
- kopii snímku z katastrální mapy s vyzna!ením objektu obnovy (ne starší 6 m✆síc✞).
Na p✝iznání dotace není právní nárok.
6. Realizace projekt✄
6.1. Smlouva o poskytnutí dotace
K podpisu smlouvy o poskytnutí dotace z Programu (vzor viz. P✡íloha ☛. 3) bude p✝íjemce
vyzván poté, co m✆sto Vimperk obdrží rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí
finan!ních prost✝edk✞ ze státního rozpo!tu na realizaci Programu regenerace MPZ Vimperk
pro rok 2019. Rozhodnutí Ministerstva kultury je pro Program rozhodujícím dokladem, nebo✌
definitivn✆ potvrzuje vhodnost za✝azených akcí obnovy k realizaci a zaru!uje m✆stu Vimperk
získání pot✝ebného objemu finan!ních prost✝edk✞ pro realizaci zám✆r✞ Programu.
Smlouva podrobn✆ji stanovuje práva a povinnosti p✝íjemce dotace, a to zejména ve vztahu
k užití prost✝edk✞, které byly prost✝ednictvím tohoto Programu na obnovu památek
poskytnuty Ministerstvem kultury.
6.2. Platební podmínky
Finan!ní prost✝edky z Programu jsou p✝íjemci poukazovány ve 100% výši po ukon!ení
realizace akce obnovy, a to na základ✆ ✝ádn✆ provedeného záv✆re!ného vyú!tování akce.
Platba p✝edem je možná pouze v p✝ípad✆, kdy p✝íjemce nedisponuje dostatkem vlastních
finan!ních prost✝edk✞ a o takový zp✞sob výplaty dotace písemn☎ požádá ješt☎
p✠ed podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z Programu.
6.3 Fyzická realizace akce obnovy
Fyzická realizace akce obnovy musí být zahájena i ukon!ena v p✝íslušném roce.
Uznatelnými náklady tedy mohou být pouze ty náklady, které byly v daném roce zaplaceny.
Rok realizace akce obnovy musí korespondovat s údaji uvedenými v p✝íslušné smlouv✆
o dílo uzav✝ené se zhotovitelem akce obnovy. U akcí, jež jsou provád✆ny etapovit✆ v rozmezí
n✆kolika let, musí být ve smlouv✆ o dílo ✝ádn✆ p✝i✝azeny jednotlivé etapy v!etn✆ jejich
náklad✞ k rok✞m, ve kterých mají být realizovány.

6.4. Vyú✟tování projektu
Po ukon!ení fyzické realizace akce obnovy p✝edloží p✝íjemce Záv✆re!né vyú!tování
na p✝edepsaném formulá✝i (viz. P✡íloha ☛. 2) v!. všech povinných p✝íloh, a to nejpozd✆ji
do 31.12.2019.
P✝ílohami Záv✆re!ného vyú!tování akce obnovy jsou:
- písemné potvrzení orgánu státní památkové pé!e k provedené obnov✆ (sou!ást
formulá✝e);
- kopie jednotlivých ú!etních doklad✞ (faktury v!. rozpisu provedených prací);
- výpisy z bankovního ú!tu potvrzující úhradu vzniklých náklad✞ obnovy;
- fotodokumentace pr✞b✆hu obnovy a stavu památky !i jejích !ástí po provedené
obnov✆;
- fotodokumentace potvrzující ozna!ení obnovované památky b✆hem celého období
provád✆ní její obnovy v r. 2019 p✝edepsaným logem Ministerstva kultury.
Jakýkoliv zjišt✆ný rozpor provedených prací na obnov✆ památky s podmínkami závazného
stanoviska je pro m✆sto Vimperk d✞vodem k odstoupení od smlouvy, event. k vrácení
poskytnuté dotace, v!etn✆ p✝ísp✆vku m✆sta Vimperk.
7. Záv☎re✟né informace k Programu
Program je administrativn✆ zajiš✌ován odborem investic a údržby m✆sta Vimperk, kontaktní
osobou pro poskytování veškerých informací k Programu je:
Alena Szabová, tel.: 388 402 266, 725 111 854, e-mail: alena.szabova@mesto.vimperk.cz.
Tato Pravidla Dota!ního programu byla schválena Zastupitelstvem m✆sta Vimperk na jeho
druhém zasedání konaném dne 28.01.2019, a to usnesením !. 61.
P✠ílohy:

- P✝íloha !. 1 - Žádost o dotaci - Souhrnný p✝ehled
- P✝íloha !. 2 - Formulá✝ pro Záv✆re!né vyú!tování
- P✝íloha !. 3 - Smlouva o poskytnutí dotace

Ing. Jaroslava Martanová
starostka

Příloha č. 1
Zařazeno do Programu dne .…..……2019 1)

Souhrnný přehled č. ……….….……/2019 1)

SOUHRNNÝ PŘEHLED2)
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
Akce obnovy kulturní památky, která byla Město (obec): Vimperk
Prachatice
Okres:
zařazena do Programu regenerace MPR 3)
3)
Kraj:
.
Jihočeský
a MPZ v roce 2019 za: MPZ Vimperk
1. Identifikace vlastníka kulturní památky:
( u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, u právnické osoby název a IČ )

Vlastník kulturní památky:
Adresa, sídlo vlastníka:
Aktuální kontaktní osoba:
Vlastník je plátcem DPH:

telefon:
3)

e-mail:

@

Datum narození/ IČ vlastníka:

3)

ANO / NE

Bankovní spojení - číslo účtu:

kód banky:

(města/obce kód banky: 0710)

2. Identifikace kulturní památky:
Název kulturní památky:

Národní kulturní památka: ANO3) / NE3)

Rejstříkové číslo kulturní památky v Ústředním seznamu kulturních památek ČR:
Umístění kulturní památky - ulice:
č. popisné:
obec:

Vimperk

PSČ:

385 01

parcelní číslo pozemku:

2.1 Využití kulturní památky:
Před obnovou:
Po obnově:

2.2 Přesný a stručný oficiální popis obnovy v roce 2019: (v souladu se smlouvou a ostatními doklady)

2.3 Financování obnovy kulturní památky:
Celkové náklady na obnovu v roce 2019 (v souladu se smlouvou pro rok 2019):
Z toho:

,- Kč

podíl vlastníka:

,- Kč

= t.j.

%

z nákladů na smluvní
(památkové) práce v roce 2019

podíl města:

,- Kč

= t.j.

%

z nákladů na smluvní
(památkové) práce v roce 2019

příspěvek kraje (příp. hl. m. Prahy):
požadovaný příspěvek z Programu:
(v celých tisících Kč!!)

,- Kč

= t.j.

%

z nákladů na smluvní
(památkové) práce v roce 2019

,- Kč

= t.j.

%

z nákladů na smluvní
(památkové) práce v roce 2019

CELKEM:

,-Kč

Dne……………2019……………………….

podpis vlastníka, příp. razítko

%

Dne ……………2019………………………………

podpis starosty (primátora), razítko
jméno příjmení (tiskacím písmem): Ing. Jaroslava Martanová

Vyplňuje ten, kdo poskytuje finanční příspěvek.
Předkládá společně vlastník a město (obec) tomu, kdo poskytne finanční příspěvek. V případě většího množství akcí použijte kopii tohoto
formuláře.
3)
Nehodící se škrtněte.
1)

2)

1

Potvrzení příslušného stavebního úřadu: obnova kulturní památky je zajištěna (probíhá)
v souladu se zák. č. 183/2006 Sb. K uvedeným pracím bylo vydáno - stavební povolení,
sdělení k ohlášení stavebních prací, popř. nařízení udržovacích nebo zabezpečovacích prací 3)
Dne ……………2019………………………………

podpis vedoucího úřadu, razítko
Doporučení místní pracovní skupiny pro regeneraci
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Dne ……………2019………………………………

podpis pověřeného zástupce
Vyjádření územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu o významu
a naléhavosti obnovy kulturní památky:
……………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………….
Odborný dohled nad prováděním obnovy provádí referent: …………………………………….
…………………………………………
podpis odborného referenta

Dne ………….2019……………………….……..

podpis ředitele ú. o. p., razítko

Potvrzení úřadu obce s rozšířenou působností, popř. krajského úřadu, Magistrátu hl. m.
Prahy
Obnova kulturní památky je zajištěna v souladu s ust. § 14 zák. č. 20/1987 Sb. Finanční
podpora z Programu je žádoucí.
Dne ……………2019………………………………

podpis vedoucího pracovníka, razítko

Prohlášení vlastníka kulturní památky
Prohlašuji, že údaje v tomto souhrnném přehledu a doložených dokladech jsem uvedl
pravdivě a že jsem žádné skutečnosti významné pro jeho posouzení úmyslně nezamlčel. Veškeré
změny všech uvedených identifikačních údajů oznámím neprodleně písemně poskytovateli
příspěvku, nejpozději do 14 dnů od změny těchto údajů.
Prohlašuji, že na majetek není vyhlášen konkurz, nebylo zahájeno konkurzní nebo vyrovnací
řízení, případně exekuce.
Prohlašuji, že nemám v době podpisu tohoto prohlášení u místně příslušného finančního
úřadu, okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven žádné nesplacené
závazky po lhůtě splatnosti.
Provádění obnovy kulturní památky budu průběžně konzultovat s pracovníky věcně a místně
příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností v součinnosti se specialisty
z Národního památkového ústavu a budu dbát jejich rad s cílem zajistit co nejvyšší úroveň prací
z hledisek státní památkové péče.
Prohlašuji, že proti mně (nám) není nebo nebylo vedeno správní řízení ve věci porušení
zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
Souhlasím s tím, aby tento souhrnný přehled – bude-li přijat a akce obnovy kulturní památky
bude zařazena do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón na letošní rok – byl počínaje dnem od data zařazení akce do Programu
kvalifikován tím, kdo finanční příspěvek v Programu poskytuje, jako moje žádost o poskytnutí
příspěvku podle § 16 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Souhlasím se zveřejněním údajů týkajících se obnovy kulturní památky v rámci Programu
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.
Dne ……………2019………………………………
podpis vlastníka kulturní památky, příp. razítko
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Povinné doklady k žádosti:
a) doklad osvědčující vlastnické právo ke kulturní památce
- výpis z katastru nemovitostí nebo jeho ověřená kopie - ne starší než 6 měsíců
- kopie snímku katastrální mapy s vyznačením kulturní památky - ne starší než 6 měsíců
(Jde-li o nemovitost, která není zanesena v katastru nemovitostí dodejte stejné doklady viz výše
k souvisejícímu pozemku, s jasným vyznačením umístění kulturní památky a s podepsaným prohlášením
o vlastnictví nemovitosti. Jde-li o movitou kulturní památku dodejte stejné doklady viz. výše k nemovité
kulturní památce, v níž se dotyčná movitá KP nachází a s podepsaným prohlášením o vlastnictví movitosti.

b) závazné stanovisko orgánu státní památkové péče – kopie (obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, popř. Magistrátu hl. m. Prahy nebo krajského úřadu), vydané k obnově kulturní památky podle
ust. § 14 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Závazné stanovisko se
musí vztahovat k pracím, které jsou předmětem žádosti v tomto roce.

c) povolení k restaurování kulturních památek – kopie v případě, že práce dle závazného stanoviska
musejí být provedeny restaurátorem, případně prohlášení o spolupráci dalšího restaurátora včetně jeho
povolení k restaurování.

d) doklad o výběru zhotovitele díla - jde-li o veřejnou zakázku, v souladu se zák. č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění.

e) podepsaná smlouva o dílo vztahující se pouze k roku 2019, která se váže k žádosti o příspěvek
– kopie obsahující kromě údajů obvyklých ve smlouvách údaje vztahující se pouze k rozsahu, ke kterému se
váže příspěvek z programu na tento rok:
- název kulturní památky, její adresu
- přesná specifikace a rozsah prací akce obnovy, případně přesné určení části obnovované památky
- termín provedení prací – pouze v roce 2019!
- sjednaná odborně odhadnutá cena prací pro rok 2019
- položkový rozpočet prací (včetně výkazu výměr k jednotlivým položkám, který bude zpracován např. dle
cenové soustavy ÚRS Praha, v platné cenové úrovni; součástí položkového rozpočtu je krycí list a
rekapitulace stavebních prací a dodávek). V případě neuznatelných položek v rozpočtu, rozpočet rozdělte na
dva dílčí – uznatelné a neuznatelné náklady.
V případě restaurování má smlouva s restaurátorem stejné náležitosti viz výše, odborný rozpočet si
restaurátor tvoří sám.

f) DPH - je-li vlastník plátcem DPH do souhrnného přehledu a ostatních dokladů uvádí náklady na obnovu
kulturní památky včetně všech povinných spolupodílů bez DPH.
g) kopie usnesení městského / obecního zastupitelstva o přiznání finančního podílu města / obce
na obnově kulturní památky v rámci městského programu regenerace v roce 2019 - ve výši podle Zásad
(není-li město vlastníkem kulturní památky).

h) kopie smlouvy o zřízení účtu u ČNB s číslem aktuálního příjmového účtu města/obce/kraje.
Pozn.: V případě, že příspěvek bude poskytnut Ministerstvem kultury přímo jinému vlastníku než městu /
obci / kraji, doloží příjemce doklad o existenci svého účtu.

i) fotodokumentace současného technického stavu kulturní památky nebo jejích částí dokladující nutnost
obnovy. Váže se na druh a rozsah prací - žádosti o příspěvek. Nutná i fotografie celého objektu.
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Příloha č.2

Závěrečné vyúčtování dotace z Programu regenerace MPZ
Vimperk 2019
poskytnuté dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů

Název akce obnovy: ………………………………………………………………………………..
Nemovitá kulturní památka: ………………………………………………………………………
Rejstř.č. ÚSKP :

…………………………………

Údaje o příjemci:
Jméno, příjmení / Název organizace: ……………………………………………………………..
IČ (DIČ)……………………………………………………….……………………………………….
Adresa:............................................................................................................................ ......
Telefon/fax /e-mail….……………………………………………………………………………...
Plátce DPH:

ANO / NE

(Plátce DPH uvádí ve vyúčtování náklady bez DPH)

Náklady provedené akce obnovy:
Finanční podíly skutečných nákladů vynaložených na obnovu kulturní památky v roce 2019:
Náklady celkem

……..…….,- Kč

z toho:
- dotace z Programu (prostředky MK)

…………….,- Kč

- podíl města

…………….,- Kč

- podíl příjemce (vlastníka)

…………….,- Kč, tj. …….% z celk.nákladů

Termín skutečné realizace: ………………………………………..

Věcná zpráva příjemce (stručný popis akce, zhodnocení naplnění záměrů a cílů, apod.):

Vyjádření příslušného orgánu státní památkové péče k provedené obnově:

……………………………
Datum

………………………..
Podpis / razítko org.

Soupis účetních dokladů
Pořadové Účetní doklad / předmět plnění
číslo

Ze dne
(datum)

Uhrazeno
(datum)

Celková částka v
Kč

Celkem v Kč

Přílohy:
- kopie jednotlivých účetních dokladů
- výpisy z BÚ
- fotodokumentace průběhu obnovy
- fotodokumentace označení památky v průběhu obnovy informacemi o podpoře realizace z PR
MPR a MPZ Ministerstva kultury

V(e) ……………… dne ……………………

………………………………………..
Podpis/y příjemce/ů, razítko organizace

PĜíloha þ.3
Evidenþní þíslo smlouvy: ……………….

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
(dále jen „smlouva“)
Smluvní strany:
Poskytovatel dotace:

MČsto Vimperk
IýO: 002 50 805
se sídlem: Steinbrenerova 6, 385 01 Vimperk
zastoupené: Ing. Jaroslavou Martanovou, starostkou mČsta
bankovní úþet þ. ………………., vedený u ……………….

(dále jen „poskytovatel“)
PĜíjemce dotace:

………………….. (jméno a pĜíjmení/název)
datum nar. / IýO: ………..…..………..
trvalým pobytem / se sídlem: ………..…..………..,
zastoupený: ………..…..………..
bankovní úþet
þ.
………..…..………..,
u ………..…..………..

vedený

(dále jen „pĜíjemce“)
ýl. I.
Zastupitelstvo mČsta Vimperk rozhodlo svým usnesením þíslo … ze dne …..
podle ustanovení § 85 písm. b) a j) zákona þ. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zĜízení),
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, a v souladu se zákonem þ. 250/2000 Sb., o rozpoþtových
pravidlech územních rozpoþtĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, (dále také jen „rozpoþtová
pravidla“), o poskytnutí dotace ve výši a za podmínek dále uvedených v této smlouvČ.
ýl. II.
Úþel dotace
2.1. Finanþní prostĜedky jsou poskytovány v rámci Programu regenerace mČstských
památkových zón na þásteþnou úhradu nákladĤ na obnovu památkového objektu
……………………………., rejstĜ. þ. ÚSKP …………….., situovaného na pozemku
parc. þ. …………….. v k.ú. Vimperk – resp. na …………(podrobnČjší popis
obnovy)……………………………………..
v
souladu
s rozhodnutím
………………………………………………. ze dne ………………….. þ.j. ……………….
PĜíjemce je povinen užít poskytnuté prostĜedky jen k úþelu uvedenému v pĜedchozí vČtČ
a ve výše uvedeném rozhodnutí.
2.2. ÚþelovČ poskytnuté prostĜedky nesmí pĜíjemce poskytnout jiným právnickým nebo
fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s realizací úþelu poskytnutí pĜíspČvku.

ýl. III.
Výše a þerpání dotace
3.1. Finanþní prostĜedky dle této smlouvy budou poskytnuty v celkové výši ………………,- Kþ
takto:
a) …………………,- Kþ bude poskytnuto z prostĜedkĤ pĜidČlených poskytovateli
Ministerstvem kultury ýR v rámci Programu regenerace mČstských památkových
zón, a to do 10 dnĤ po provedení Ĝádného vyúþtování poskytnuté dotace;
(variantnČ: do 10 dnĤ ode dne pĜipsání dotace ze státního rozpoþtu na úþet
poskytovatele, pokud pĜíjemce nedisponuje dostatkem vlastních finanþních
prostĜedkĤ a o výplatu dotace pĜedem písemnČ požádá ještČ pĜed podpisem této
smlouvy).
b) ………………..,- Kþ bude poskytnuto z vlastních prostĜedkĤ poskytovatele v rámci
kofinancování uvedeného projektu, a to do 10 dnĤ ode dne uzavĜení této smlouvy.
ObČ þásti dotace budou pĜíjemci poukázány pĜevodem z úþtu poskytovatele uvedeného
v záhlaví této smlouvy na úþet pĜíjemce uvedený v záhlaví této smlouvy.
3.2. O užití prostĜedkĤ vede pĜíjemce oddČlenou, prĤkaznou úþetní evidenci, ve které bude
þást dotace poskytnutá z prostĜedkĤ pĜidČlených z Ministerstva kultury ýR vedena
pod úþelovým znakem ………………... PĜíjemce se zavazuje uchovávat tuto úþetní
evidenci v souladu se zákonem þ. 563/1991 Sb., o úþetnictví, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ.
3.3. Pokud pĜíjemce nevyþerpá všechny poskytnuté prostĜedky na stanovený úþel nejpozdČji
do 31.12.2019, je povinen vrátit poskytovateli nevyþerpanou þástku nejpozdČji
do 06.01.2020.
ýl. IV.
Finanþní vypoĜádání
4.1. NejpozdČji do 06.01.2020 pĜedloží pĜíjemce poskytovateli závČreþné vyúþtování
poskytnuté dotace. K vyúþtování budou pĜedloženy následující doklady:
a)

b)
c)
d)
e)
f)

ĜádnČ vyplnČný formuláĜ „ZávČreþné vyúþtování dotace“, (viz pĜíloha této smlouvy),
kde se mimo jiné uvede soupis všech provedených prací a dodávek, faktur, výpisĤ
z úþtĤ ohlednČ úhrady faktur pĜípadnČ pokladních stvrzenek za hotové a ostatních
dokladĤ adresovaných pĜíjemci pĜíspČvku, s uvedením celkového souþtu þástek
uvedených na fakturách a obdobných dokladech dle pĜíloh kopií dokladĤ;
kopie všech faktur a dokladĤ vþetnČ rozpisĤ prací þi jednotlivých druhĤ zboží,
materiálu nebo služeb opatĜené podpisem odpovČdné osoby;
kopie dokladĤ vystavených za úhradu v hotovosti doložené výdajovým pokladním
dokladem oþíslovaným dle poĜadového þísla zápisu v pokladní knize, a též
ovČĜeným podpisem odpovČdné osoby a razítkem organizace (spoleþnosti);
v pĜípadČ faktur þi jiných dokladĤ hrazených bezhotovostním stykem pak kopie
výpisu z úþtu þi uskuteþnČného pĜevodního pĜíkazu;
fotodokumentace prĤbČhu obnovy, pĜípadnČ restaurátorská zpráva, jedná-li se
o restaurování;
vyjádĜení pĜíslušného orgánu státní památkové péþe ke zpĤsobu a výsledku
provedené obnovy (lze využít tiskopisu „ZávČreþné vyúþtování dotace).

4.2. V pĜípadČ, že dotace bude použita v rozporu s þl. II., je poskytovatel dotace oprávnČn
požadovat její vrácení. Z neoprávnČnČ použitých nebo zadržených prostĜedkĤ je
poskytovatel oprávnČn požadovat penále ve výši 1 promile dennČ, nejvýše však do výše
tČchto þástek.

4.3. Pokud dojde v prĤbČhu platnosti této smlouvy na stranČ pĜíjemce ke zmČnČ podmínek,
za kterých byly finanþní prostĜedky poskytnuty, je pĜíjemce povinen oznámit tuto
skuteþnost písemnČ poskytovateli neprodlenČ po zjištČní zmČny. V pĜípadČ, že akce
nebude ze strany pĜíjemce realizována, musí být tato skuteþnost oznámena
poskytovateli bezodkladnČ poté, co pĜíjemce tuto skuteþnost zjistí.
Dotace nesmí být pĜíjemcem použita v roce 2019 na tentýž úþel souþasnČ s jinými
prostĜedky úþelovČ poskytnutými ze státního rozpoþtu na úseku státní památkové péþe.
4.4. V pĜípadČ, že pĜíjemce nedoloží, že použil poskytnutou dotaci dle této smlouvy
za podmínek jí stanovených a za úþelem sjednaným v þl. II., pĜípadnČ pokud takovou
dotaci použije za jiným úþelem, a to i þásteþnČ, bude pĜíjemce povinen k výzvČ
poskytovatele navrátit poskytovateli celou poskytnutou dotaci. Tím nejsou dotþeny
povinnosti pĜíjemce ve smyslu zákona þ. 320/2001 Sb., o finanþní kontrole ve veĜejné
správČ a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (zákon o finanþní kontrole), ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ, þi zákona þ. 250/2000 Sb., o rozpoþtových pravidlech územních rozpoþtĤ,
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
ýl. V.
Ostatní ujednání
5.1. Ve smyslu zákona þ. 320/2001 Sb., o finanþní kontrole ve veĜejné správČ a o zmČnČ
nČkterých zákonĤ (zákon o finanþní kontrole), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, je
poskytovatel oprávnČn provést u pĜíjemce dotace (veĜejné finanþní podpory) kontrolu
dokladĤ souvisejících s realizací akce popĜ. dalších skuteþností, a to v rozsahu
potĜebném k posouzení, zda je tato smlouva dodržována, a pĜíjemce je povinen mu tuto
kontrolu umožnit þi pĜedložit na vyžádání originály potĜebných dokladĤ. V pĜípadČ, že
poskytovatel bude mít pochybnosti o vyúþtování dotace dle této smlouvy, bude pĜíjemce
povinen k žádosti poskytovatele umožnit poskytovateli kontrolu vyúþtování celého
spolufinancovaného projektu dle þl. II. této smlouvy.
5.2. V prĤbČhu obnovy vlastník nemovité kulturní památky upozorní vhodným zpĤsobem
(tabulkou, transparentem, umístČním informaþní tabulky, atp.) na skuteþnost, že akce
obnovy je provádČna s využitím finanþního pĜíspČvku poskytnutého Ministerstvem
kultury ýR v rámci Programu regenerace mČstských památkových rezervací a
mČstských památkových zón (povinnost podle § 14 odst. 3 písm. k) rozpoþtových
pravidel).
5.3. PĜíjemce je povinen na základČ § 34 zákona þ. 20/1987 Sb., o státní památkové péþi,
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, (dále také jen „památkový zákon“), umožnit pracovníkĤm
Ministerstva kultury ýR a osobám povČĜeným úkoly státní památkové péþe, tj. vþetnČ
zamČstnancĤ Národního památkového ústavu a obce povČĜené odborným dozorem
podle § 29 odst. 2 písm. g) památkového zákona, pĜístup do nemovité kulturní památky
za úþelem provedení kontroly související s poskytnutím dotace, a dále nahlédnout
do pĜíslušných dokladĤ a poskytnout jim k tomu potĜebné údaje a vysvČtlení. Vlastník je
povinen úĜadĤm oznámit termín zahájení akce obnovy a pĜedložit jim plán kontrolních
prohlídek stavby.
5.4. Odborný dohled nad provádČním obnovy nemovité kulturní památky zajišĢuje Národní
památkový ústav, územní pracovištČ ýeské BudČjovice, jenž je oprávnČn bČhem obnovy
uplatĖovat námČty a pĜipomínky z hlediska zajištČní zvýšené kvality provádČných prací a
provádČt kontrolu vČcné správnosti a hospodárnosti využití dotace. V pĜípadČ zjištČných
nedostatkĤ neprodlenČ informuje Ministerstvo kultury ýR a navrhuje opatĜení k nápravČ

(pĜípadnČ podává návrh na pozastavení þerpání nebo vrácení dotace nebo jeho þásti
Ministerstvu kultury ýR).
5.5. Dozor pĜi obnovČ nemovité kulturní památky vykonává z hlediska státní památkové péþe
podle § 29 odst.2 písm. g) památkového zákona, MČstský úĜad Vimperk, jako obecní
úĜad obce s rozšíĜenou pĤsobností (v pĜípadČ NKP Krajský úĜad).
5.6. Souþástí této smlouvy jsou Zásady Ministerstva kultury ýeské republiky pro užití a
alokaci státní finanþní podpory v Programu regenerace mČstských památkových
rezervací a mČstských památkových zón, jejichž úplné znČní vyhlásil ministr kultury
pod þ.j. MK, 28.808/2010 OPP ze dne 12.05.2011.
5.7. Poskytnutí dotace podle této smlouvy nezakládá nárok pĜíjemce na poskytnutí další
dotace v následujících letech.
5.8. Závazné finanþní podíly na nákladech vynaložených s obnovou kulturní památky
v období od 01.01.2019 do 31.12.2019 podle této smlouvy jsou:
Náklady celkem (vþ. event. bez DPH)

………………..,- Kþ

z toho:
-

finanþní prostĜedky Ministerstva kultury ýR

………………..,- Kþ

-

finanþní prostĜedky mČsta Vimperk

………………..,- Kþ

-

podíl pĜíjemce (vlastníka)

………………..,- Kþ

ýl. VI.
ZávČreþná ujednání
6.1. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, mající povahu originálu, z nichž každá
ze smluvních stran obdrží 1 výtisk.
6.2. ZmČny a doplĖky této smlouvy lze provádČt pouze formou písemných þíslovaných
dodatkĤ, podepsaných obČma smluvními stranami.
Na dĤkaz výslovného souhlasu s obsahem a všemi ustanoveními této smlouvy a své
pravé, svobodné a vážné vĤle, je tato smlouva po jejím pĜeþtení smluvními stranami
vlastnoruþnČ podepsána.
6.3. PĜíjemce souhlasí se zveĜejnČním této smlouvy podle § 10d rozpoþtových
pravidlech a podle zákona þ. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách úþinnosti
nČkterých smluv, uveĜejĖování tČchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), pokud zákon povinnost zveĜejnit tuto smlouvu ukládá. PĜíjemce dále souhlasí se
zveĜejnČním svého názvu/jména, sídla/adresy bydlištČ, úþelu dotace a její poskytnuté
výše.
6.4. Tato smlouva je platná a úþinná dnem podpisu povČĜenými zástupci obou smluvních
stran, pokud nenabude úþinnosti až dnem uveĜejnČní v Registru smluv podle zákona
þ. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách úþinnosti nČkterých smluv, uveĜejĖování
tČchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ukládá-li zákon povinnost
zveĜejnit tuto smlouvu.

PĜíloha: - FormuláĜ „ZávČreþné vyúþtování dotace“
Poskytovatel:

PĜíjemce:

Ve Vimperku dne: ……………

Ve Vimperku dne: ……………

………………………………………..
Jaroslava Martanová
Starostka

………………………………
Jméno a pĜíjmení
Funkce
Podpis / razítko

