Město Mšeno
zastoupené starostou města Ing. Martinem Machem
sídlem : nám. Míru 1, Mšeno
IČO: 00237078
Bank. spojení:
dále jen m ě s t o
a
TJ Sokol Mšeno
zastoupená Mgr. Hanou Nečasovou
sídlem: Na Skaličkách 22, Mšeno
IČO: 00507440
Bank. spojení:
dále jen p ř í j e m c e
uzavírají podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, a § 85 písm. c)) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, tuto
SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE č.3/2018/Program regenerace MPZ
čl. I
Město, jako příjemce dotace, poskytuje příjemci účelovou dotaci ze státního rozpočtu ve výši
63.000,- Kč, slovy šedesát tři tisíce korun českých, a to na základě rozhodnutí Ministerstva
kultury o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2018 na uskutečnění akce
Sokolovna č.p. 22, ul. Na Skaličkách, rejstř.č. ÚSKP 105152 - Přesun, otočení a
repase vstupních dveří a obnova povrchu vstupní podesty a další související práce.
Celkové náklady akce jsou dle rozpočtu ve výši 126.381,- Kč, z toho dotace ministerstva
kultury činí 63.000,- Kč, podíl města 12.700,- Kč a vlastní podíl vlastníka činí 50.681,- Kč.
Město se zavazuje dotaci poskytnout příjemci /na jeho účet uvedený v záhlaví smlouvy/ do
deseti dnů od podepsání smlouvy.
čl. II
Při čerpání dotace se příjemce zavazuje dodržet tyto podmínky:
- bude dodržen postup obnovy nemovité kulturní památky podle rozhodnutí MěÚ Mělník,
vydaného k obnově nemovité kulturní památky
- povinností je používat dotaci hospodárně, účelně, efektivně a v souladu s právními
předpisy, výlučně na úhradu nákladů spojených s výše uvedenými pracemi při obnově
nemovité kulturní památky. Proplácení finančních prostředků ve výši podílu MK zhotoviteli
díla bude prováděno výhradně prostřednictvím peněžního ústavu, přičemž faktury, jejich
předmětem jsou výše uvedené práce, budou vystaveny a jejich platby poukázány v roce
2018.
- povinností je dodat doklady k vyúčtování dotace. 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 ve vypořádání samostatně označeny. Jako
vyhodnocení akce obnovy nemovité kulturní památky bude poskytovali dotace zaslána
fotodokumentace (barevný tisk) vypovídající o průběhu a výsledku obnovy nemovité kulturní

památky v roce 2018, včetně doložení skutečnosti, že příjemce dotace v průběhu obnovy
nemovité kulturní památky upozornil vhodným způsobem na skutečnost, že akce obnovy je
prováděna s využitím finančního dotace poskytnutého Ministerstvem kultury (povinnost podle
§ 14 odst. 4 písm. k) rozpočtových pravidel). V případě provedení restaurátorských prací
bude dodána restaurátorská zpráva.
- finanční prostředky, které příjemce dotace použije v rozporu s právním titulem, který vydává
poskytovatel dotace, vrátí v rámci vyúčtování.
- dotace je veden v účetnictví 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.
- dotace se nesmí použít v r. 2018 na tentýž účel současně s jiným prostředky účelově
poskytnutými ze státního rozpočtu na úseku památkové péče.
- jakákoliv změna díla bude poskytovateli dotace písemně oznámena s uvedením důvodu
bez zbytečného prodlení, nejpozději do 9.12.2018. V případě, že se akce neuskuteční,
příjemce dotace tuto skutečnost písemně oznámí poskytovateli dotace bezodkladně poté, co
tuto skutečnost zjistil.
- povinností na základě § 34 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péče, ve znění
pozdějších předpisů, je umožnit pracovníkům Ministerstva kultury 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
dotace, a dále nahlédnout do příslušných dokladů a poskytnou jim k tomu potřebné údaje a
vysvětlení. Vlastník je povinen oznámit Národnímu památkovému ústavu a obci pověřené
dozorem termín zahájení akce obnovy a předložit jim plán kontrolních prohlídek stavby.
čl. III
Příjemce dotace se zavazuje zaslat Městskému úřadu Mšeno vyúčtování dotace se všemi
přílohami uvedenými v čl. II nejpozději do 5.1.2019.
Čl. IV
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží poskytovatel a jedno
vyhotovení příjemce.

DOLOŽKA
Poskytnutí dotace a tato veřejnoprávní smlouva byly schváleny usnesením Zastupitelstva
města č.5/16/2018 ze dne 12.3.2018 ve smyslu § 85písm.c) zákona č.128/2000 Sb. o
obcích.
Ve Mšeně dne

…………………………………..
Město

………………………………………
příjemce

