


 
Čl. 5 

Dotace  
1) Poskytovatel poskytuje Příjemci dotace v maximální výši 205 580 - Kč (slovy: dvě stě pět tisíc 

pět set osmdesát korun českých), jež je tvořena finančními prostředky z rozpočtu města ve 
výši max. 44 580,- Kč (10 % způsobilých výdajů) a z Programu regenerace MPZ a MPR 
Ministerstva kultury ČR ve výši max. 161 000,- Kč (36 % způsobilých výdajů). 
 

2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 
a)  Celkové náklady akce  jsou náklady tvořené součtem dotace (příspěvku z Města a 

Ministerstva kultury) a vlastním podílem Příjemce. 
b)  Vlastní podíl P říjemce  jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky Příjemce i 

sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary), s výjimkou jiných prostředků 
účelově poskytnutých ze státního rozpočtu na úseku státní památkové péče. Příjemce 
musí být schopen prokázat jejich výši. 

 
Celkové náklady akce  445 795,- Kč         

(bez  DPH) 
 

z toho podíl vlastníka: 240 215,- Kč = tj. 54 % z celk. nákladů 
 podíl Města Telč: 44 580,- Kč = tj. 10 % z celk. nákladů 
 podíl z Programu 

regenerace MPZ a MPR 
2015: 

161 000,- Kč = tj. 36 % z celk. nákladů 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální a je závislá na skutečně 

přiznané výši dotace stanovené v rozhodnutí Ministerstva kultury ČR. Pokud skutečné celkové 
náklady akce překročí celkovou předpokládanou výši nákladů, uhradí Příjemce částku tohoto 
překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady akce nižší než základ 
pro stanovení dotace, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že 
absolutní částka dotace se úměrně sníží. 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
 

Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

Dotace bude Příjemci poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne včasného a 
prokazatelného doručení vyúčtování finančního příspěvku dle Čl. 8 písm. e) této smlouvy. 
V případě, že Příjemce nedisponuje dostatečným množstvím finančních prostředků na realizaci celé 
akce obnovy kulturní památky v roce 2015, předloží Čestné prohlášení dle přílohy č. 1, na základě 
kterého bude dotace poskytnuta předem.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

1) Příjemce je oprávněn použít dotaci pouze na úhradu prací prováděných od 1. 1. 2015 do 31. 
12. 2015, přičemž poukázání příspěvku a úhrada za provedené práce musí být provedena v 
roce 2015. 

2) Příspěvek je přísně účelový a lze jej použit jen na úhradu prací zabezpečujících uchování 
souhrnné památkové hodnoty kulturní památky, nikoli na modernizace a jiné práce prováděné 
v zájmu vlastníka, které nejsou pro uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky 
nezbytné. 

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících s 
realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné (viz příloha č. 
2). Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v 
účetnictví Příjemce nejpozději do 31. 12. 2015. 

 







veselat
Text napsaný psacím strojem
Anonymizováno dle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.










