
 

 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE V RÁMCI STÁTNÍ 

FINANČNÍ PODPORY V PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH 

PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN DLE 

USNESENÍ VLÁDY ĆESKÉ REPUBLIKY Č. 209 ZE DNE 25.6.1992 

 

uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů 

 

mezi 

 

Městem Holešov 

sídlo Masarykova 628, 769 17  Holešov 

zastoupený starostou města Mgr. Rudolfem Seifertem, 

IČ 00287172, DIČ CZ 00287172 – tento smluvní případ nepodléhá režimu DPH 

č. ú. 107-4220520217/0100  

(dále jen „město“) 

 

a 

 

Římskokatolickou farností Holešov 

sídlo Náměstí Dr.E. Beneše 40, 796 01  Holešov 

zastoupenou farářem farnosti P. Mgr. Jerzy Walczakem 

IČ 47930217 

č. ú.  

(dále jen „příjemce“) 

 

 

1. Město poskytne  podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů v roce 2015 v rámci státní finanční 

podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 

památkových zón, který byl schválen usnesením vlády České republiky dne 25. 3. 

1992 č. 209  příjemci dotaci - příspěvek na obnovu - restaurování movité kulturní 

památky pevně spojené se stavbou – kulturní památkou – hlavního oltáře Nanebevzetí 

Panny Marie, rejstř. č. ÚSKP 042105, pevně spojeného s nemovitou kulturní 

památkou – farním kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Holešově, rejstř. č. v ÚSKP 

21928/7-5926, nacházející se v Městské památkové zóně Holešov, parc.č. 1 v k.ú. 

Holešov, obec Holešov, okres Kroměříž, kraj Zlínský v rozsahu těchto prací 

podstatných pro zachování jejich souhrnné památkové hodnoty a to: Restaurování 

hlavního oltáře Nanebevzetí Panny Marie – I. a II. fáze restaurování ve výši celkových 

nákladů  239 000,- Kč účelový finanční příspěvek ve výši  239 000,- Kč (slovy: dvě 

stě třicet devět tisíc korun českých). 
 

2. Dotace - finanční příspěvek se poskytuje účelově na úhradu nákladů spojených 

s obnovou - restaurováním výše uvedené movité kulturní památky pevně spojené 

s nemovitou kulturní památkou jako nevratný a neinvestiční. Vzhledem k finančním 

možnostem příjemce bude proplacen předem, a to bezhotovostním převodem na 

bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví. V účetní evidenci bude veden pod 

účelovým znakem 34054.    

 



 

 

3. Pro užití a čerpání dotace - finančního příspěvku (dále jen „příspěvku“) se stanoví tyto 

podmínky: 

a) Budou dodrženy postupy obnovy – restaurování příslušné movité  kulturní památky podle 

rozhodnutí Městského úřadu Holešov, vydané k obnově – restaurování výše uvedené 

movité kulturní památky podle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 

znění pozdějších předpisů. 

b) Příspěvek bude použit výlučně na úhradu nákladů spojených s výše uvedenými pracemi při 

obnově příslušné movité  kulturní  památky, pevně spojené s nemovitou kulturní památkou 

– farním kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Holešově; nebude užit na jiný účel. 

Faktury, jejichž předmětem jsou výše uvedené práce, budou vystaveny a jejich platby 

poukázány v roce 2015. 

c) Nejpozději do 5. 1. 2016 budou Městskému úřadu v Holešově zaslány doklady 

k finančnímu vypořádání všech finančních prostředků vynaložených podle této 

smlouvy na obnovu- restaurování  movité kulturní památky v období od 1. 1. 2015 do 

31. 12. 2015. 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 - restaurování 

movité kulturní památky pevně spojené s nemovitou kulturní památkou  bude Městskému 

úřadu v Holešově  do 5. 1. 2016 zaslána restaurátorská zpráva, obsahující 

fotodokumentaci, vypovídající o průběhu restaurování příslušné movité kulturní památky 

v roce 2015. 

d)  Finanční prostředky, které příjemce použije v rozporu s touto smlouvou, vrátí v rámci 

vyúčtování nejpozději do 5. 1. 2016 na účet Městského úřadu Holešov (odkud byl příjemci 

poskytnut).  

e) Příspěvek vede příjemce 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. 

f) V průběhu obnovy vlastník movité kulturní památky upozorní vhodným způsobem 

(tabulkou, transparentem, umístěním informační tabulky atp.) na skutečnost, že akce 

obnovy je prováděna s využitím finančního příspěvku poskytnutého Ministerstvem kultury 

v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 

památkových zón (povinnost podle § 14 odst. 3 písm. k) rozpočtových pravidel). 

g) Příspěvek nesmí být příjemcem použit v roce 2015 na tentýž účel současně s jinými          

prostředky účelově poskytnutými ze státního rozpočtu na úseku státní památkové péče. 

h) Jakákoliv změna díla bude Městskému úřadu Holešov písemně oznámena s uvedením 

důvodu bez zbytečného prodlení, nejpozději do 5. 12. 2015. V případě, že se akce 

neuskuteční, příjemce příspěvku tuto skutečnost písemně oznámí Městskému úřadu 

Holešov bezodkladně poté, co tuto skutečnost zjistil. 

 

4. Porušení nebo nesplnění stanovených podmínek, jakož i neodvedení nevyčerpaných 

prostředků do státního rozpočtu v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se 

stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními 

finančními aktivy nebo Národním fondem, je porušením rozpočtové kázně, za které 

může podle § 44a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění, uložit místně 

příslušný finanční úřad odvod za porušení rozpočtové kázně a penále. Za méně 

závažné porušení povinností příjemce dotace se ve smyslu § 14 odst. 5 zákona č. 

218/2000 Sb. považují podmínky č. 3, 5, 6 a 8 [§ 14          odst. 5 a § 44a, odst. 4, 

písm. a), výše uvedeného zákona]. 



 

 

 

5. Město Holešov na základě souhrnného přehledu jako žádosti příjemce o poskytnutí 

dotace - finančního příspěvku ze dne 2.4. 2015, doručeného 2.4. 2015, zahájilo  řízení 

podle § 16 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 

předpisů, o poskytnutí dotace – finančního příspěvku na obnovu – restaurování movité 

kulturní památky pevně spojené s nemovitou kulturní památkou a to   – hlavního 

oltáře Nanebevzetí Panny Marie, rejstř. č. ÚSKP 042105, pevně spojeného 

s nemovitou kulturní památkou – Farním kostelem Nanebevzetí Panny Marie 

v Holešově, rejstř. č. v ÚSKP 21928/7-5926, nacházejícím se v Městské památkové 

zóně Holešov, parc.č. 1 v k.ú. Holešov, obec Holešov, okres Kroměříž, kraj Zlínský, 

v rozsahu těchto prací podstatných pro zachování jejich souhrnné památkové hodnoty 

a to: Restaurování hlavního oltáře Nanebevzetí Panny Marie – I. a II. fáze restaurování 

ve výši 239 000,- Kč. 

 

6. Příjemce je povinen na základě § 34 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů, 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 k příslušné movité 

kulturní památce za účelem provedení kontroly související s poskytnutím příspěvku, a 

dále nahlédnout do příslušných dokladů a poskytnout jim k tomu potřebné údaje a 

vysvětlení. Vlastník je povinen úřadům oznámit termín zahájení akce obnovy a 

předložit jim plán kontrolních prohlídek stavby. 

 

7. Odborný dohled nad prováděním obnovy nemovité kulturní památky zajišťuje Národní 

památkový ústav, územní odborné pracoviště Kroměříž, jenž je oprávněn během 

obnovy uplatňovat náměty a připomínky z hlediska zajištění zvýšené kvality 

prováděných prací a provádět kontrolu věcné správnosti a hospodárnosti využití 

příspěvku. V případě zjištěných nedostatků neprodleně informuje Ministerstvo kultury 

a navrhuje opatření k nápravě (případně podává návrh na pozastavení čerpání nebo 

vrácení příspěvku nebo jeho části Ministerstvu kultury). 

 

8. Dozor při obnově nemovité kulturní památky vykonává z hlediska státní památkové 

péče podle § 29 odst. 2 písm. g) citovaného zákona č. 20/1987 Sb. Městský úřad 

Holešov, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností 

 

9. Součástí této smlouvy  jsou Zásady Ministerstva kultury České republiky pro užití a 

alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových 

rezervací a městských památkových zón, jejichž úplné znění vyhlásil ministr kultury                                        

č.j. MK 28.808/2010 OPP ze dne 12. 5. 2011 a Opatření č.j. MK 63.382/2012 OPP ze 

dne 30. 5. 2013, jímž se mění a doplňují Zásady Ministerstva kultury České republiky 

pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace městských 

památkových rezervací a městských památkových zón. 

 

10. Poskytnutí příspěvku podle této smlouvy nezakládá nárok příjemce na poskytnutí 

dalšího příspěvku v následujících letech. 

 

11. Závazné finanční podíly na nákladech vynaložených s obnovou – restaurováním 

movité kulturní památky pevně spojené s nemovitou kulturní památkou – farním 



 

 

kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Holešově v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 

podle této smlouvy jsou: 

            Restaurování hlavního oltáře Nanebevzetí Panny Marie – I. a II. fáze restaurování  

náklady celkem (vč. DPH)                       239 000,- Kč, 

z toho: 

-  příspěvek z Programu                                239 000,- Kč, 

  -  podíl obce, města                                                   0,- Kč, 

      - podíl příjemce (vlastníka)                                      0,- Kč. 

 

12. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, přičemž město obdrží dvě, příjemce 

jedno a Ministerstvo kultury, odbor památkové péče jedno vyhotovení. Tuto smlouvu 

lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky 

 

13. Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijaté 

usnesení zastupitelstva města Holešova dne 21.12.2015 

 

14. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejím ustanovením rozumí a s jejím 

obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 

 

Holešov 21. 12. 2015 

 

 otisk razítka      otisk razítka 

 

P. Mgr. Jerzy Walczak, v. r.                                                 Mgr. Rudolf Seifert, v. r. 

farář Římskokatolické farnosti Holešov                              starosta města Holešov 

 

 

Přílohy: 

- Zásady Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní finanční podpory v 

Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, 

jejichž úplné znění vyhlásil ministr kultury č.j. MK 28.808/2010 OPP ze dne 12. 5. 2011. 

- Opatření č.j. MK 63.382/2012 OPP ze dne 30. 5. 2013, jímž se mění a doplňují Zásady 

Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu 

regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. 

- Formulář pro vyúčtování dotace poskytnuté v Programu regenerace městských památkových 

rezervací a městských památkových zón v roce 2015 

 
Důvod vyloučení některých skutečností ze zveřejnění na úřední desce: 

Tato veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace obsahuje informace, které jsou podle 

zvláštního právního předpisu, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyloučeny ze zpřístupnění. Jedná se o 

podpisy fyzických osob zastupujících právnické osoby a číslo účtu příjemce dotace. Tento 

důvod je uveden v souladu se stanoviskem č. 4/2015 Úřadu pro ochranu osobních údajů.  

Ev.č.: 60/2016 

Vyvěšeno dne: 10.02.2016 

Bude sejmuto dne: 11.02.2019 

Sejmuto dne: 



 

 

 


