
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Toužim v roce 2022 (dále jen smlouva) 

 
 

Evidenční číslo: 18/2022 
 
 

Smlouva se uzavírá mezi: 
 
město Toužim 
Sídlo:    Sídliště 428, 364 01 Toužim 
IČ:    00255076 
DIČ:    CZ00255076 
Zastoupen:   Alexandr Žák, starosta města 
Bankovní spojení:  ČSOB, a.s., pobočka Toužim 
Číslo účtu:   xxxxxxxxxx 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
Radek Verner 
Datum narození:  xxxxxxx 
Adresa trvalého pobytu: xxxxxxx, 364 01 Toužim 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s., Praha 
Číslo účtu:   xxxxxxxx 
(dále jen příjemce) 
 
(společně jako smluvní strany) 
 
 

Článek I. 
Obecné ustanovení 

 
Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
(dále je zákona o obcích), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a Pravidel pro hodnocení a poskytování dotací 
z rozpočtu města Toužim (dále jen Pravidla), a § 16 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními v § 11 až § 15 
vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů, a v rámci státní finanční podpory v Programu regenerace 
městských památkových rezervací a městských památkových zón, který byl schválen 
usnesením vlády České republiky dne 25.03.1992 č. 209 (dále jen Program), a v souladu se 
Zásadami Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní finanční podpory 
v Programu, jejichž úplné znění vyhlásil ministr kultury pod č. j. MK 78.596/2018 OPP ze dne 
07.12.2018 (dále jen Zásady), poskytuje poskytovatel příjemci dotaci ze státního rozpočtu a 
z rozpočtu města Toužim na účel uvedený v článku II. této smlouvy.  
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Článek II. 
Výše dotace, účel dotace a doba dosažení účelu dotace 

 
1. Příjemci se v roce 2022 poskytuje účelově určená neinvestiční dotace ze 

státního rozpočtu a z rozpočtu města Toužim ve výši 120.500 Kč (slovy: 
Stodvacettisícpětset korun českých), a to na základě žádosti příjemce dotace ze dne 23. 
března 2022 (tzv. souhrnný přehled) u Ministerstva kultury ČR a žádosti u města Toužim 
dne 30. března 2022. 

 
2. Dotace se poskytuje výhradně na obnovu nemovité kulturní památky – zámek – objekt   

č. p. 4, Toužim zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek v ČR pod. č. 18873/4-
1093, kterou příjemce dotace vlastní, a to v rozsahu těchto prací podstatných pro 
zachování její souhrnné památkové hodnoty: „Oprava venkovní omítky včetně nátěrů 
západní strany objektu, výměna dvou vchodových dveří a související práce“, dle 
závazných stanovisek orgánů památkové péče.  

 
3. Závazné finanční podíly příjemce dotace na celkových nákladech obnovy vynaložených 

v souladu s účelem dotace v období od 01.01.2022 do 31.12.2022 (dále jen závazné 
podíly) dle této smlouvy jsou: 

 Celková cena obnovy uznatelných nákladů činí:  200.938 Kč 
 Podíl vlastníka kulturní památky (min. 40 %) činí:   80.438 Kč 
 Podíl města Toužim (min. 10 %) činí:     20.500 Kč 
 Podíl státu z programu regenerace (min. 50 %) činí:      100.000 Kč    
 
4. Projekt bude realizován a dotace vyčerpána v období od 01.01.2022 do 31.12.2022. 
 
5. Město se zavazuje dotaci v plné výši poskytnout příjemci na jeho účet uvedený v záhlaví 

smlouvy, a to do 30 dnů od podpisu smlouvy. 
 
 

Článek III. 
Základní povinnosti příjemce 

 
1. Příjemce se zavazuje, že práce na obnově venkovní omítky východní strany objektu, 

včetně obnovy římsy, nátěru a další související práce na domě č. p. 4, který je součástí 
areálu zámku v Toužimi, budou provedeny v souladu s vydanými závaznými stanovisky 
orgánu státní památkové péče, Magistrátu města Karlovy Vary, odboru památkové péče, 
č. j. 313/OPP/20/Rie ze dne 05.11.2020 a č. j. 240/OPP/21/Rie ze dne 08.11.2021              
a v rozsahu příjemcem předložených smluv o dílo včetně položkových rozpočtů. 
 

2. Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci maximálně hospodárným způsobem a 
výhradně k účelu uvedenému v čl. II. této smlouvy a úhrada z bankovního účtu České 
spořitelny, a. s., Praha, č. xxxxxxxxxx, za provedené práce musí být připsána na účet 
dodavatele nejpozději do 31.12.2022. Tyto prostředky nesmí příjemce poskytnout jiným 
právnickým nebo fyzickým osobám, pokud nejde o přímou úhradu související s projektem 
dle čl. II.  
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3. Poskytnuté peněžní prostředky nelze čerpat na dary, pohoštění, mzdy pracovníků nebo 
funkcionářů příjemce či příjemce samotného, penále, úroky z úvěrů, náhrad škod, 
pojistné, pokuty a jiná podobná plnění, nekorespondující s účelem poskytnutí této 
dotace. 
 

4. Dotaci příjemce nesmí použít v roce 2022 na tentýž účel současně s jinými prostředky 
účelově poskytnutými ze státního rozpočtu na úseku památkové péče. 

 
5. Dotaci je povinen příjemce vést 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 předpis. Příjemce je 
povinen provádět úhrady pouze na základě faktur, pokladních dokladů nebo jiných 
účetních dokladů a je povinen vést samostatnou průkaznou evidenci, která obsahuje číslo 
účetního (daňového) dokladu, částku v Kč, označení předmětu plnění, položkový 
rozpočet.  

 
6. Příjemce je povinen realizovat projekt a dotaci čerpat nejdéle do 31.12.2022, a vyúčtovat 

dotaci nejpozději do 10. ledna 2023. Vyúčtování musí obsahovat fotokopie účetních 
dokladů (faktur nebo dokladů o zaplacení v hotovosti), fotokopie dokladů o uskutečnění 
úhrad (výpisů z účtu, výdajových pokladních dokladů) a fotodokumentaci (barevný tisk) 
vypovídající o průběhu a výsledku obnovy kulturní památky v roce 2022, včetně 
fotodokumentace prezentace Programu regenerace s logem Ministerstva kultury ČR. 

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

péči, v platném znění, umožnit pracovníkům Ministerstva kultury a osobám pověřeným 
plněním úkolů státní památkové péče, tj. včetně zaměstnanců Národního památkového 
ústavu a obce pověřené dozorem podle § 29 odstavce 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 poskytnout jim k tomu 
potřebné údaje a vysvětlení.  
Příjemce dotace, jakožto vlastník objektu, je povinen úřadům oznámit termín zahájení 
akce obnovy a předložit jim plán prohlídek stavby. 
Odborný dohled nad prováděním obnovy kulturní památky zajišťuje Národní památkový 
ústav, územní odborné pracoviště v Lokti, jenž je oprávněn během obnovy uplatňovat 
náměty a připomínky z hlediska zajištění kvality prováděných prací a provádět kontrolu 
věcné správnosti a hospodárnosti využití příspěvku. V případě zjištěných nedostatků 
neprodleně informuje město Toužim a navrhuje opatření k nápravě (případně podá 
návrh na pozastavení a čerpání nebo vrácení dotace nebo jeho části Ministerstvu kultury 
prostřednictvím města Toužim). Pokud bude zjištěno, že došlo k porušení podmínek 
stavebního povolení, nebo ohlášení stavby, nebo závazného stanoviska orgánu státní 
památkové péče vydaného k provádění daných stavebních prací, je město Toužim 
oprávněno dotaci neposkytnout. 
 

8. V případě, že příjemce nepředloží vyúčtování ve stanoveném rozsahu a termínu, je 
povinen vrátit finanční prostředky městu Toužim, a to na základě písemné výzvy 
poskytovatele v termínu ve výzvě uvedeném. 
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9. Nevyčerpané finanční prostředky z dotace je příjemce povinen vrátit do 31.12.2022 
formou bezhotovostního převodu na výše uvedený účet poskytovatele, a to pod 
variabilním symbolem 182022.  
 

10. Příjemce dotace je povinen uvádět při veškeré prezentaci objektu údaj o tom, že obnova 
objektu byla realizována za finanční podpory města Toužim a podpory Ministerstva 
kultury ČR. V průběhu provádění obnovy je příjemce povinen upozornit z veřejně 
přístupného místa informační tabulkou (transparentem) na skutečnost, že akce obnovy je 
prováděna s využitím dotace města Toužim a Ministerstvem kultury ČR. Příjemce 
souhlasí s tím, aby údaje o obnově tohoto objektu byly prezentovány na internetových 
stránkách města Toužim.   
 

11. Pokud poskytovatel zjistí kdykoliv v průběhu čerpání a užívání dotace jakékoliv porušení 
rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb., (např. použití dotace k jinému, 
než sjednanému účelu, nepředložení vyúčtování dotace ve sjednaném termínu, porušení 
jiných podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta, nevrácení nevyčerpaných 
prostředků v termínu stanoveném v bodě 4), je příjemce povinen celou dotaci vrátit na 
účet města, a to do 10 dnů poté, co bude poskytovatelem k vrácení dotace vyzván.  
 

12. V případě porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále ve výši 
1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše odvodu ve smyslu     
§ 22 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů. 

13. Pokud nebudou splněna všechna ustanovení uzavřené smlouvy, nebude na následné 
žádosti o dotace tohoto žadatele brán zřetel. 

 
 

Článek IV. 
Další povinnosti příjemce dotace 

 
1. Příjemce dotace je povinen během obnovy nemovité kulturní památky postup a průběh 

prací průběžné konzultovat s pověřeným odborným pracovníkem Národního 
památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Lokti, které zabezpečuje jako 
odborná organizace státní památkové péče odborný dohled. 

 
2. Dozor z hlediska památkové péče vykonává příslušný orgán památkové péče, kterým je 

dle ustanovení § 9 odst. 2 písm. f) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů, obecní úřad s rozšířenou působností, v tomto případě 
Magistrát města Karlovy Vary, odbor památkové péče. 

 
3. Jakákoliv změna díla bude městu Toužim písemně oznámena s uvedením důvodu bez 

zbytečného prodlení, nejpozději do 10.11.2022. V případě, že se akce obnovu 
neuskuteční nebo nebude příjemce dotace čerpat dotaci v plné výši, oznámí tuto 
skutečnost písemně neprodleně městu Toužim. 
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Článek V. 
Kontrolní ustanovení 

 
1. Kontrolní skupina poskytovatele je oprávněna v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o 
kontrole (kontrolní řád), a dalšími platnými právními předpisy kontrolovat dodržení 
podmínek smlouvy. Příjemce je povinen tuto kontrolu umožnit a předložit k nahlédnutí 
originály všech účetních dokladů týkající se realizace projektu. 
 

2. Za splnění účelu, na který byla dotace poskytnuta, a za pravdivost i správnost 
závěrečného vyúčtování, odpovídá statutární zástupce příjemce, který tuto skutečnost 
zároveň písemně potvrdí. 

 
Článek VI. 

Ukončení smlouvy 
 
1. Smlouvu lze zrušit na základě písemné dohody smluvních stran nebo výpovědí. 
 
2. Kterákoli smluvní strana je oprávněně tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání 

důvodu. Výpovědní lhůta činí 30 kalendářních dní a počíná běžet 1. dnem následujícím po 
dni doručení výpovědi druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že 
výpověď byla doručena 5. dnem od jejího odeslání. 
 

3. Pokud bude na majetek příjemce dotace prohlášen úpadek podle insolvenčního zákona, 
tato smlouva zaniká. 

 
4. V případě, že příjemcem dotace je právnická osoba a dojde u ní k přeměně nebo zrušení 

s likvidací, přechází práva a povinnosti z této smlouvy na právního nástupce v případě 
přeměny, anebo na toho, kdo převzal likvidační zůstatek. 

 
5. V případě ukončení smlouvy dle výše uvedených odstavců tohoto článku příjemce 

provede vyúčtování poskytnuté dotace obdobně dle odst. 3 a 4 článku III. této smlouvy, a 
to ke dni ukončení smlouvy. 

 
 

Článek VII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Příjemce dotace prohlašuje, že se řádně seznámil se všemi právními předpisy, které 

upravují poskytování dotací z rozpočtu města Toužim i se všemi obecně závaznými, 
souvisejícími, právními normami a že veškeré uvedené údaje a veškerá prohlášení, která 
uvedl v souvislosti s touto dotací, jsou pravdivá. 
 

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran a je vyhotovena ve třech 
stejnopisech, z nichž jeden obdrží příjemce a dva poskytovatel. 
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3. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (názvu), adresy, účelu a výše 
poskytnutí dotace. 
 

4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru poskytovatele příjemce dotace výslovně 
souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 110/2000 Sb., o zpracování 
osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZOÚ“), zejména se zveřejněním této smlouvy 
včetně dodatků a se zveřejněním obecných informací o podpoření příjemce dotace na 
webových stránkách. Příjemce dotace bere na vědomí, že ZOÚ nahradil zákon č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném 
do 24. 4. 2019 a podpisem této smlouvy stvrzuje, že byl seznámen a je si vědom svých 
práv dle ZOÚ a že i nadále platí udělený souhlas se zpracováním osobních údajů stvrzený 
v žádosti o dotaci v nezměněném rozsahu. Příjemce dotace je seznámen se skutečností, 
že smlouva včetně poskytnutých údajů bude v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o 
archivnictví a o změně některých zákonů, zarchivována. Příjemce dotace podpisem této 
smlouvy stvrzuje, že byl poučen a je si vědom svých práv dle uvedených zákonů. 

 
5. Příjemce je povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat město Toužim o 

jakékoliv změně v údajích uvedených ve smlouvě ohledně jeho osoby a o všech 
okolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle této 
smlouvy.  

 
6. Pokud tato smlouva či zvláštní obecně závazný předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy dle 

této smlouvy příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ustanoveními § 159 a násl. 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dále přiměřeně 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 
7. O poskytnutí finančních prostředků a uzavření této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo 

města Toužim na svém zasedání č. 4 konané dne 8. září 2022, usnesením č. 7/4/2022.  
 

 
V Toužimi 
 
Poskytovatel 
 
 
V Toužimi 
 
Příjemce 
 
 
Přílohy: 
1. Úplné znění Zásad Programu regenerace městských památkových rezervací a městských   

památkových zón k 7. prosinci 2018 
2.  Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim 
3.  Rozpis účelové dotace MK ČR  


