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Použité pojmy: 
 

ZM Zastupitelstvo města Králíky  

RM Rada města Králíky 

MěÚ Městský úřad Králíky 

OŠKT Odbor školství, kultury a tělovýchovy MěÚ Králíky 

MPZ Městská památková zóna Králíky 

Komise Komise pro regeneraci MPZ Králíky 

FOND Fond památkové péče města Králíky (trvalý účelový fond na 
podporu oprav a rekonstrukcí nemovitostí) 

FO Fyzické osoby 

PO Právnické osoby 

SHP Stavebně historický průzkum 

Zákon o obcích zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 

Zákon o finanční kontrole zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
v platném znění 

Zákon o rozpočtových zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
pravidlech územ. rozpočtů  rozpočtů, v platném znění 

Zákon o státní památkové zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění  
péči 

Program souhrn věcných, časových a finančních podmínek podpory účelu 
určeného poskytovatelem v Pravidlech pro poskytování příspěvku 
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Článek 1 
Úvodní ustanovení 

Pravidla pro poskytování příspěvku (dále jen „Pravidla“) jsou vnitřním předpisem města 
Králíky, který upravuje podmínky příspěvku z FONDU. Pravidla stanovují postupy související 
se sledováním hospodárnosti, účelnosti a efektivity vynakládaných veřejných prostředků při 
současném důrazu na transparentnost celého procesu. 
 
 

Článek 2 
V y h l á š e n í  p r o g r a m u  

 Pravidla pro poskytování příspěvku jsou ve smyslu ustanovení § 10a zákona o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů programem pro poskytování příspěvku v oblasti památkové péče 
z rozpočtu Města Králíky (dále jen poskytovatel). Termín pro přijímání žádostí v rámci 
programu na daný rozpočtový rok vyhlašuje RM svým usnesením, tato skutečnost bude 
zveřejněna na úřední desce MěÚ a způsobem v místě obvyklém.  
 

Článek 3 
Ú č e l o v o s t  p ř í s p ě v k u  

Příspěvek může být poskytnut s možností konkrétního zadání na následující stavební 
obnovy, restaurování, případně archeologické výzkumy apod. (dále také na „akce obnovy“): 

a) akce obnovy nemovitých kulturních památek (včetně případného restaurování) zapsaných 
v Ústředním seznamu kulturních památek; 

b) akce obnovy (restaurování) movitých kulturních památek, jestliže je nebo má být movitá 
kulturní památka trvale umístěna na veřejně přístupném místě v Králíkách; 

c) akce obnovy nemovitostí (včetně případného restaurování), které nejsou kulturními 
památkami, avšak leží v městské památkové zóně Králíky 

d) ve výjimečných případech, po konzultaci s orgánem státní památkové péče, na akce 
obnovy nemovitostí (včetně případného restaurování), které nejsou kulturními památkami 
a nenachází se v MPZ, avšak bezprostředně s MPZ souvisí a určujícím charakterem 
dotváří a doplňují MPZ; 

e) akce provádění záchranných archeologických výzkumů, stavebně historických průzkumů, 
restaurátorských průzkumů na území města Králíky. 

 
Článek 4 

P o d m í n k y  p ř i z n á n í  a  č e r p á n í  p ř í s p ě v k u  

1. Příspěvek lze přiznat pouze těmto příjemcům: 
 a)vlastníkovi nemovité kulturní památky ležící na území města Králíky;  
 b) vlastníkovi movité kulturní památky trvale umístěné na veřejně přístupném místě nebo 

která má být trvale na veřejně přístupném místě v Králíkách umístěna; 
c) vlastníkovi nemovitosti, která není zapsána jako kulturní památka, ale leží v MPZ; 
d) vlastníkovi pozemku na území města Králíky, na němž je prováděn nebo bude prováděn 

archeologický výzkum; 
e) majiteli předmětu výzkumu či průzkumu; 
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f) vlastníkovi nemovitosti, která není zapsána jako kulturní památka, neleží v MPZ, avšak 
bezprostředně s MPZ souvisí a určujícím charakterem se uplatňuje ve vztahu k MPZ. 

2. Příspěvek je poskytován pouze na činnosti podléhající ustanovení § 14 zákona o státní 
památkové péči (netýká se čl. 3 písm. d), e)). 
3. Příspěvek lze přiznat právnické i fyzické osobě, která má ke dni podání žádosti vypořádané 
závazky vůči státnímu rozpočtu, Pardubickému kraji, městu Králíky a jimi zřízeným 
a založeným právnickým osobám. Příspěvek nelze přiznat, je-li nemovitost předmětem 
zástavního práva a dlužník je zároveň v prodlení ve splácení. 
4. Do výše příspěvku nelze zahrnout částku ve výši odpočtu, který může příjemce příspěvku 
uplatnit podle zvláštního právního předpisu (DPH).1 
5. Příspěvek se přiznává na základě výsledku výběru příjemců. Na příspěvek není právní 
nárok. Příspěvek lze čerpat na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy. 
6. Příspěvek musí být čerpán pouze na účel, na který byl přiznán. Případná změna účelovosti 
podléhá řízení podle čl. 10. těchto Pravidel. Příspěvek nemůže být přiznán zpětně jako refundace 
za provedenou obnovu v letech předchozích. 
7. Vznikne-li při realizaci úspora, má se za to, že vznikla z příspěvku. 
8.  Příspěvek lze čerpat po předložení dokladů o proplacení podílu příjemce na akci a na základě 
příjemcem potvrzených faktur o použitém materiálu a provedených pracích na obnově. 
9. Příjemce příspěvku je povinen předložit zprávu o realizaci akce či archeologickém výzkumu, 
SHP, restaurátorském průzkumu atd. s požadovanými náležitostmi (v případě restaurování: 
závěrečná restaurátorská zpráva; v případě archeologického výzkumu, SHP atd.: zpráva 
o provedeném výzkumu/průzkumu; v případě stavební obnovy: předávací protokol o předání 
díla) a s vyúčtováním akce obnovy, k níž se příspěvek váže. 
 

Článek 5 
P o d í l y  p o s k y t o v a t e l e  a  p ř í j e m c e  n a  c e n ě  d í l a   

1. Kulturní památky 
a) Půjde-li o samostatný příspěvek z FONDU dle čl. 3 písm. a) (bez restaurování), může 

příspěvek z FONDU pro daný rozpočtový rok činit maximálně 50% z ceny díla, k němuž 
se příspěvek váže. 

b)Půjde-li o samostatný příspěvek z FONDU na restaurování2 nemovité kulturní památky 
nebo její části, nebo půjde-li o restaurování movité kulturní památky, podle čl. 3 písm. a) 
a písm. b), může příspěvek pro daný rozpočtový rok činit až 100% ceny díla, k němuž se 
příspěvek váže. 

c) Půjde-li o samostatný příspěvek z FONDU dle čl. 3 písm. a) na obnovu nemovité kulturní 
památky ležící v MPZ nejméně ze čtyřiceti procent plochy podnikatelsky již využívané 
(vyjma prezentace interiérů památky a bytů), může příspěvek činit maximálně 20% 
z ceny díla, k němuž se příspěvek váže. 

 
 

                                                 
1 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů 
2 Restaurováním se rozumí odborné ošetření s cílem zachovat a respektovat technickou a výtvarnou strukturu 
originálu. Restaurováním není náklad na lešení, režie, doprava, případně nová základna pod sochou atp.  
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2.  Nemovitosti v MPZ nezapsané jako kulturní památky 
Nemovitosti nezapsané jako kulturní památky, ležící však v MPZ nebo v ochranném pásmu 
MPZ (pokud bude vymezeno): 

a) Půjde-li o samostatný příspěvek z FONDU na obnovu vnějšího vzhledu nemovitosti (bez 
restaurování) podle čl. 3 písm. c), může příspěvek činit pro daný rozpočtový rok 
maximálně 40 % z ceny díla, k němuž se příspěvek váže. 

b) Půjde-li o samostatný příspěvek z FONDU na restaurování vnějšího vzhledu části 
nemovitosti podle čl. 3 písm. c), může příspěvek činit pro daný rozpočtový rok 
maximálně 60 % z ceny díla, k němuž se příspěvek váže. 

c) Půjde-li o samostatný příspěvek z FONDU dle čl. 3 písm. c) na obnovu nemovitosti 
nejméně ze čtyřiceti procent plochy podnikatelsky již využívané, může příspěvek činit 
maximálně 20% z ceny díla, k němuž se příspěvek váže. 

3. Nemovitosti nezapsané jako kulturní památky mimo MPZ 
Nemovitosti nezapsané jako kulturní památky, které neleží v MPZ, avšak bezprostředně s MPZ 
souvisí a určujícím charakterem se uplatňují ve vztahu k MPZ: 

a) Půjde-li o samostatný příspěvek na obnovu nemovitosti (zdobné průčelí - fasáda, 
podloubí), která není kulturní památkou, avšak určujícím charakterem dotváří 
památkovou zónu, může příspěvek činit pro daný rozpočtový rok maximálně 20 % z ceny 
díla, k němuž se příspěvek váže. 

b) Půjde-li o samostatný příspěvek na obnovu nemovitosti (zdobné průčelí - fasáda, 
podloubí), která není kulturní památkou, avšak určujícím charakterem dotváří 
památkovou zónu, nejméně ze dvaceti procent plochy podnikatelsky již využívané, může 
příspěvek činit maximálně 10% z ceny díla, k němuž se příspěvek váže.. 

4. Záchranné archeologické výzkumy, SHP, restaurátorské průzkumy atd. 
a) Půjde-li o archeologický výzkum na území v územní působnosti města Králíky, může 

příspěvek činit maximálně 30 % z ceny záchranného výzkumu pro daný rozpočtový rok.  
b) Půjde-li o SHP, restaurátorské průzkumy atd. na území v územní působnosti města 

Králíky, může příspěvek činit maximálně 50 % z ceny záchranného průzkumu pro daný 
rozpočtový rok. 

 
Článek 6 

P o d á v á n í  ž á d o s t í  
1. Žadatel o přiznání příspěvku z FONDU podá žádost adresovanou OŠKT na předepsaném 
formuláři se všemi přílohami. Přijaté žádosti pro jejich posouzení v prvém stupni Komisí 
připraví OŠKT (seznam, data podání, soupis nedostatků podání atd.). Žádosti budou 
zpracovávány pracovníky OŠKT za účelem soupisu náležitostí pro jednání Komise v termínu do 
60 dnů. OŠKT vyhodnotí splnění podmínek pro přijetí žádostí z hledisek úplnosti žádostí a jejich 
formální správnosti a vyhotoví zápis. Zápis bude obsahovat zejména seznam doručených žádostí 
s daty podání a uvedením případných chybějících náležitostí. OŠKT stanoví přiměřenou lhůtu, 
ve které mohou žadatelé své neúplné žádosti doplnit. Nebude-li žádost ve stanovené lhůtě 
uvedena do souladu s vyhlášením výběru příjemců a těchto Pravidel, bude žádost vyřazena. 
Termín jednání Komise bude stanoven tak, aby žádosti mohla projednat, posoudit záměr žadatele 
v souladu s požadavky památkové péče a následně předložit na nejbližší jednání RM. 
2. Žadateli se žádosti nevracejí, pokud si o ně písemně nepožádá. 
3. OŠKT je povinen žadateli na jeho žádost ke zpracování žádosti poskytnout konzultaci 
a odbornou pomoc. 
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Článek 7 
V ý b ě r  p ř í j e m c ů  

1. Organizací výběru příjemců je pověřen odbor ŠKT. 
2. Výběr příjemce příspěvku z FONDU na konkrétní akce je třístupňový: 
 a) Komise; 

b) RM; 
c) ZM. 

1. Komise posoudí žádosti v prvém stupni. Při tom hodnotí zejména kvalitu projektu, jeho 
potřebnost z hlediska priorit města Králíky a písemně formuluje svá vyjádření RM. V případě 
hlasování bude vyjádření obsahovat i zápis z hlasování. Na základě projednání se žadatelem 
a jeho souhlasném stanovisku, může Komise ze žádostí vyčlenit akce vhodné pro zařazení do 
Programu regenerace MPZ Králíky (vyhlašovatel ministerstvo kultury ČR). O tomto projednání 
musí být učiněn písemný zápis podepsaný žadatelem a předsedou Komise. 
2. Žádosti o příspěvky posoudí ve druhém stupni RM a postoupí je k rozhodnutí ZM. 

3.  Výsledky výběru příjemců na základě návrhu rady města schvaluje ZM. S vybraným 
příjemcem bude uzavřena smlouva o poskytnutí příspěvku. Výsledky výběru příjemců příspěvku 
z FONDU budou oznámeny na úřední desce, současně budou žadatelé o výsledku řízení 
informováni písemně. 

4. OŠKT písemně vyzve příjemce příspěvků, jimž byly příspěvky přiznány, k uzavření 
smlouvy o poskytnutí příspěvku z FONDU. 
 

Článek 8 
S m l o u v a  o  p o s k y t n u t í  p ř í s p ě v k u  

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci obsahuje 
náležitosti uvedené v § 10a odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.  
 

 

Článek 9 
Z á v ě r e č n á  z p r á v a  a  v y ú č t o v á n í  

1. Po ukončení realizace obnovy, nejpozději však do termínu stanoveném ve smlouvě 
o poskytnutí příspěvku, je příjemce povinen předložit OŠKT závěrečnou zprávu a vyúčtování 
čerpání příspěvku. 
2. Pokud příjemce příspěvku ve stanoveném termínu nepředloží vyúčtování a závěrečnou 
zprávu, je příjemce povinen do Fondu památek poskytnutý příspěvek v plné výši vrátit. 
3. Závěrečná zpráva musí podle charakteru obnovy obsahovat: 
 a) protokol o předání díla s popisem provedených prací (specifikace, použitý materiál, 

technologie); 
 b) závěrečnou restaurátorskou zprávu v případě restaurování; 

 c) závěrečnou zprávu o výsledcích záchranného archeologického výzkumu v případě 
archeologického výzkumu; 

 d) vypovídající fotodokumentaci akce obnovy. 
4. Vyúčtování čerpání příspěvku musí obsahovat: 

a) celkový přehled nákladů akce obnovy, k níž se příspěvek váže; 
b) podrobný přehled nákladů akce obnovy hrazených z příspěvku včetně kopií účetních 

dokladů vážících se k akci obnovy. 
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5. Další podmínky a požadavky, týkající se závěrečné zprávy a vyúčtování, mohou být 
uvedeny ve smlouvě o poskytnutí příspěvku. 
 

Článek 10 
K o n t r o l a  

1. Příjemce příspěvku odpovídá za hospodárné použití přiznaných prostředků v souladu 
s obecně závaznými předpisy a v souladu se smlouvou o poskytnutí příspěvku z FONDU. 
2. Poskytovatel je oprávněn kontrolovat použití příspěvku. Příjemce příspěvku je povinen 
umožnit pověřeným osobám přístup ke kontrole plnění věcné stránky akce obnovy, jíž se týká 
příspěvek, a umožnit těmto pověřeným osobám nahlížet do účetních dokladů týkajících se 
poskytnutého příspěvku. 
3. Při zjištění neplnění podmínek stanovených k akci obnovy příslušným orgánem státní 
památkové péče dle zákona o státní památkové péči navrhne OŠKT příjemci příspěvku postup 
směřující k nápravě. Pokud nedojde ke zjednání nápravy, bude postupováno podle bodu č. 4. 
tohoto článku. 
4. Při kontrole dodržování podmínek, za kterých byl příspěvek přiznán, se postupuje podle 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona o finanční kontrole. 
 

Článek 11 
Z á v ě r e č n á  u s t a n o v e n í  

1. Příjemce příspěvku je povinen mediálně vhodným způsobem prezentovat město Králíky 
jako poskytovatele podpory. 
2. Informace o pravidlech a zásadách poskytuje OŠKT, kde jsou dostupné i formuláře žádostí 
o příspěvek z FONDU. 
3. Příspěvek je vyplacen po ukončení akce při jejím vyúčtování převodem na účet příjemce 
příspěvku. 
4. Kontrolu a dozor nad dodržováním těchto Pravidel zajišťují osoby a odbory vyjmenované 
v Kontrolním řádu MěÚ. 
5. Tato Pravidla byla schválena Zastupitelstvem města Králíky dne 15. 9. 2015, usnesením 
č. ZM/2015/07/102.    
6. Tato Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem jeho schválení ZM. 
 
 
 
Jana Ponocná v.r.                                                                Mgr. Martin Hejkrlík v.r. 
starostka města Králíky                                                       místostarosta města Králíky 
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Příloha č. 1 
 

Městský úřad Králíky 
Velké náměstí 5, 561 69 Králíky   

 

Žádost o poskytnutí příspěvku z Fondu památkové péče města Králíky 
na rok …. 

 
Vyplňte s ohledem na to, zda je žadatel fyzická či právnická osoba a s ohledem na povahu věci.   
    
1. Vlastník (žadatel) 
Název právnické osoby nebo jméno a příjmení fyzické osoby: 
 
 
 

Sídlo nebo místo trvalého pobytu: 
Ulice:        Č.p.:   Č.o.: 

Obec:        PSČ: 

Část obce: 

Telefon/fax: 

E-mail:       www: 

IČ:    DIČ:    datum narození: 
 

Osoba oprávněná zastupovat právnickou osobu  (jednatel, předseda představenstva, apod.):  
Jméno a příjmení osoby oprávněné zastupovat právnickou osobu: 

adresa: 
 
 
 

telefon/fax: 

e-mail:  
 

Poskytnutý příspěvek poukázat: 
a) Číslo účtu, včetně kódu banky:           
(Lze uvést až v okamžiku uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku) 
 

                 
 

2. Údaje o dalších případných spoluvlastnících: 
Název právnické osoby nebo jméno a příjmení fyzické osoby: 
   
    

adresa:    
 
  
   

telefon:      e-mail: 
 

3. Identifikace akce 
A) Nemovitá kulturní památka: 

Název památky:       
Ulice:       Čp.:   Č.o.:   

Obec:        

Katastrální území:     Parc. č.:     

Rejstříkové číslo kulturní památky  

v Ústředním seznamu kulturních památek ČR: 

B) Movitá kulturní památka:        
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Název památky:        

Umístění:       

Rejstříkové číslo kulturní památky  
v Ústředním seznamu kulturních památek ČR:       
        
C) Dům nezapsaný jako kulturní památka, avšak dotvářející charakter  MPZ 
Ulice:       Č.p.:   Č.o.:   

Obec:         

Katastrální území:     Parc.č.:    
 
D) Záchranný archeologický výzkum:     

Katastrální území:     Parc.č.: 

Obec:     
     
4. Identifikace akce obnovy         
Název a charakteristika akce obnovy (vymezení předmětu obnovy, restaurování či záchranného archeologického 
výzkumu), na kterou je žádán příspěvek a která se uskuteční v kalendářním roce, v němž má být příspěvek 
poskytnut:         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
 
 
 
        
 
5.  Předpokládané náklady na akci, k níž se váže žádost o příspěvek: 
 
 
6.   Výše požadovaného příspěvku: 
         
  

7.   Žadatel o příspěvek   JE - NENÍ   plátcem DPH*). 
      *) nehodící se škrtněte         
        
8. Písemný souhlas žadatele se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č.  101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění  
         
Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 
změně některých zákonů, v platném znění, uvedených v této žádosti, jejích povinných přílohách, ve smlouvě o 
poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace památek a při plnění povinností z ní plynoucích.  
       
         
V  …………………………………   dne…………………..   
   
     
     
     ___________________________________________ 
                                                          Podpis (všech spoluvlastníků), razítko 
9. Závěrečné prohlášení:         
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Prohlašuji,  že jsem osoba odpovědná za nemovitost/movitou kulturní památku a že veškeré údaje uvedené v této 
žádosti jsou pravdivé.         
 
 
V  …………………………………   dne…………………..   
   
         
     ___________________________________________ 
                                                            Podpis (všech spoluvlastníků), razítko 
 
10. Čestné prohlášení         
         
Prohlašuji, že   ______________________________________________________  
                                   (název/jméno žadatele) 
 
         
   ______________________________________________________  
                              (adresa sídla/bydliště žadatele) 
         
má řádně vypořádané závazky vůči státu, Pardubickému kraji a městu Králíky, nemovitost/objekt není součástí 
ručení k úvěru, který je v prodlení ve splácení.       
  
 
 
V  …………………………………   dne…………………..   
   
         
     ___________________________________________ 
                                                         Podpis (všech spoluvlastníků), razítko 
 
Povinné přílohy žádosti :         
         
1) Doklad osvědčující vlastnické právo ke kulturní památce/objektu; jde-li o nemovitost, rovněž výpis 
z katastru nemovitostí nebo jeho ověřená kopie, kopie snímku katastrální mapy, popř. geometrického 
plánu,které nejsou starší než šest měsíců,         
 
2) Čestné prohlášení, že vlastník nemá dluhy vůči státu, nemovitost není součástí ručení k úvěru, který je 
v prodlení ve splácení (bod 10. v žádosti),         
 
3) Kopie závazného stanoviska vydaného dle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
jedná-li se o památku uvedenou v seznamu kulturních památek, objekt v MPZ, 
         
4) Kopie stavebního povolení, nařízení zabezpečovacích popř. udržovacích prací (havarijní výměr) vydané 
příslušným stavebním úřadem,         
 
5) Specifikace druhu, rozsahu, způsobu, termínu provedení a sjednané nebo odborně odhadnuté ceny 
obnovy kulturní památky/objektu, včetně specifikace prací, ke kterým se váže žádost o příspěvek,  
        
6) Záměr prezentace kulturní památky zpřístupněné veřejnosti pro kulturně vzdělávací účely, pokud se 
jedná o kulturní památku využívanou tímto způsobem anebo k tomuto využití uvažovanou, 
         
7) Fotodokumentace současného technického stavu kulturní památky/objektu nebo jejich částí podle 
druhu a rozsahu prací, ke kterým se váže žádost o příspěvek.     
    
   
Adresa pro zasílání žádostí :   Městský úřad Králíky    
                   Odbor školství, kultury a tělovýchovy  
      Velké náměstí 5 
               561 69 Králíky   
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V y ú č t o v á n í 
příspěvku z Fondu památkové péče města Králíky za rok ..…. 

 
Příjemce dotace: 
Adresa: 
 
Účel příspěvku: 
Výše poskytnutého příspěvku z Fondu památkové péče města Králíky: …………………. Kč 
 
I. Celkové skutečně vynaložené náklady na realizaci obnovy památky/nemovitosti 
 za rok …… 
   Celkem       ……………………… Kč
 
II. Celkové skutečné zdroje financování obnovy památky/nemovitosti v roce ………… : 
 
     a) Podíl vlastníka                                      ...…………………… Kč      

     b) Fond památkové péče města Králíky   ………………………Kč 

     d) Ostatní zdroje                                       ……………………… Kč 
     
      Celkem                                                   ……………………… Kč 
 
III. Podrobný přehled nákladů akce obnovy hrazený z příspěvku včetně kopií účetních    

dokladů vážících se k akci obnovy: 
 
       1. ………………………………………………….               ……………………… Kč 

       2. ………………………………………………….               ……………………… Kč 

       3. ………………………………………………….               ……………………… Kč 

       4. ………………………………………………….               ……………………… Kč 

       5. ………………………………………………….               ……………………… Kč 

       6. ………………………………………………….               ……………………… Kč 

       7. ………………………………………………….               ……………………… Kč 

       Celkem       ……………………… Kč 
      
IV. Případná výše a důvod nevyužitého příspěvku (v Kč + komentář) : 
 
 
 
V …….………………… dne ……………… 
 
 Předkládá :      …………………………………......................................................……. 
                                                                                            podpis, příp. razítko 
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S M L O U V A 

o poskytnutí příspěvku z Fondu památkové péče města Králíky 
na rok ……… 

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 

Město Králíky 
Velké náměstí 5 
561 69 Králíky 
zastoupené starostkou města Janou Ponocnou 
IČ: 00279072 
DIČ: CZ00279072 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Králíky 
Číslo účtu: 1324193309/0800 
(dále jen jako poskytovatel) 
 
a 
 
…………………………………….. 
…………………………………….. 
…………………………………….. 
Bankovní spojení: ………………… 
Číslo účtu: ……………………….. 
(dále jen jako příjemce) 
 
na základě „Zásad pro poskytování finanční podpory z Fondu památkové péče města Králíky“ 
v platném znění (dále jen Zásady) a usnesení Zastupitelstva města Králíky č.  …….. ze dne 
………… uzavírají tuto smlouvu: 
 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 Příjemce je vlastníkem/spoluvlastníkem nemovité kulturní památky/nemovitosti – 
………………………… v Králíkách na pozemku parc. č. …………… k.ú. Králíky/Dolní 
Boříkovice/Prostřední Lipka/Červený Potok/Dolní Hedeč*1 .........., zapsané v Ústředním 
seznamu nemovitých kulturních památek pod rejstř. č. ……………. Dokladem 
o vlastnictví je výpis z katastru nemovitostí vedený Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí – LV č. ………., který je uložen u poskytovatele spolu 
se žádostí o poskytnutí příspěvku. 
 
 

II. 
Předmět smlouvy 

 Předmětem této smlouvy je vymezení práv a povinností obou smluvních stran při 
poskytnutí a použití účelově vázaného příspěvku z Fondu památkové péče města Králíky na 
úhradu nákladů spojených s obnovou nemovité kulturní památky/nemovitosti/ nacházející se 
na území městské památkové zóny Králíky/dotvářející charakter městské památkové zóny 
Králíky/, archeologického výzkumu/stavebně-historického průzkumu/průzkumu a to  

                                                           
1* Nehodící se škrtněte 
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..................................................................................................................................................... 
v rozsahu těchto prací : ………………………………………………………………………  
dle podmínek vydaných k této obnově příslušným orgánem státní památkové péče dle zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění s tím, že platby musí proběhnout 
do 31.12……… (rozpočtový rok) 
 
 

III. 
Výše a účel příspěvku 

1. Poskytovatel poskytne příjemci na úhradu nákladů spojených s obnovou nemovité 
kulturní památky uvedené v článku II. této smlouvy účelově vázaný příspěvek ve výši 
……………. Kč (slovy: ………………………………….).  

2. Z nákladů doložených smlouvou o dílo a rozpočtem na obnovu v období od 1.1…… 
do 31.12………. tvoří příspěvek …… % dle Zásad. 

3. Finanční prostředky do výše příspěvku budou příjemci poukázány na jeho bankovní 
účet po předložení příjemcem potvrzené faktury (daňového dokladu), včetně 
soupisu provedených prací. Zároveň příjemce předloží doklady o úhradě 
nákladů svého podílu, včetně dokladu o proplacení (příslušný výpis z účtu, 
pokladní doklady, apod.). 

 
 

IV. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci příspěvek na období podle článku II., ve 
výši a způsobem uvedeným v článku III. této smlouvy. 

2. Příjemce je při obnově památky povinen: 

a) dodržet podmínky stanovené příslušným orgánem státní památkové péče podle 
ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů a podmínky uvedené v článku II. této smlouvy 

b) při čerpání a použití peněžních prostředků použít příspěvek výhradně na 
obnovu kulturní památky/nemovitosti/archeologický výzkum/stavebně-
historický průzkum a to v termínu dle článku II. a v souladu s předloženým 
rozpočtem akce obnovy (rozpočet akce obnovy je uložen u poskytovatele). 
Vznikne-li úspora, má se za to, že vznikla z příspěvku. 

3. Příjemce je povinen po dobu účinnosti této smlouvy dostatečně a včas informovat 
Městský úřad Králíky, odbor školství, kultury a tělovýchovy (dále „pověřený odbor“) 
o všech změnách týkajících se realizace obnovy. 

4. Příjemce souhlasí s umístěním informačního banneru Fondu památkové péče města 
Králíky na místě obnovy, se zveřejněním názvu akce obnovy, na níž byl přiznán 
příspěvek.  Město Králíky může akci obnovy prezentovat jako akci, která vznikla 
s jeho podporou. 

5. Pokud je příjemce příspěvku plátcem DPH, zavazuje se k tomu, že nepožádá o vrácení 
DPH z poskytnutého příspěvku dle zákona č. 588/1992 Sb. o dani z přidané hodnoty 
ve znění pozdějších předpisů. 
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6. Příjemce příspěvku se zavazuje, že v případě úplatného převodu dotčené nemovité 
věci do 5 let od poskytnutí příspěvku (včetně rozpočtového roku, v němž byl 
příspěvek poskytnut), příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátí na účet poskytovatele 
a to do 15 dnů od vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

7. Příjemce je povinen po ukončení realizace obnovy, nejpozději však do 31. ledna 
…. , předložit závěrečnou zprávu a vyúčtování čerpání příspěvku pověřenému 
odboru.. 

8. Závěrečná zpráva musí podle charakteru obnovy obsahovat: 

a) protokol o předání díla s popisem provedených prací, 

b) závěrečnou restaurátorskou zprávu v případě restaurování 

c) závěrečnou zprávu o výsledcích záchranného archeologického výzkumu 
v případě arch. výzkumu, stavebně-historického průzkumu atd. 

d) vypovídající fotodokumentaci akce obnovy. 

9. Vyúčtování čerpání příspěvku musí obsahovat: 

- celkový přehled nákladů dle přiloženého formuláře (Příloha č. 1) 

- podrobný přehled nákladů akce obnovy včetně kopií účetních 
dokladů vážících se k akci obnovy. 

10. Pokud příjemce příspěvku ve stanoveném termínu nepředloží vyúčtování či 
závěrečnou zprávu, je povinen do Fondu památkové péče města Králíky poskytnutý 
příspěvek v plné výši vrátit. 

11. Příjemce je povinen případné nevyčerpané finanční prostředky vrátit nejpozději ke dni 
vyúčtování na účet poskytovatele. 

 
 

V. 

Kontrola realizace obnovy a využití příspěvku 

1. Příjemce příspěvku odpovídá za hospodárné použití přiznaných prostředků v souladu 
s obecně závaznými předpisy a v souladu se smlouvou o poskytnutí příspěvku z Fondu 
památkové péče města Králíky. 

2. Poskytovatel příspěvku je oprávněn kontrolovat čerpání a využití příspěvku. Ke 
kontrole je příjemce povinen předložit veškeré účetní doklady související s čerpáním 
příspěvku. 
 
 

VI. 

Sankční ustanovení 

1. Každé neoprávněné použití nebo zadržení poskytnutých finančních prostředků je 
považováno za porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb. o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, s následkem odvodu 
poskytnutých finančních prostředků zpět do rozpočtu poskytovatele. Neoprávněným 
použitím peněžních prostředků je jejich použití, kterým byla porušena povinnost 
stanovená touto smlouvou, právním předpisem nebo přímo použitelným předpisem 
EU a dále, neprokáže-li příjemce, jak byly peněžní prostředky použity. Zadržením 
finančních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků podle 
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článku IV odst. 10 a 11 této smlouvy. Odvod za porušení rozpočtové kázně odpovídá 
výši neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků. Za prodlení s odvodem za 
porušení rozpočtové kázně bude vyměřeno penále ve výši 1 promile z částky odvodu 
za každý den prodlení, nejvýše však do výše odvodu. Penále se počítá ode dne 
následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání 
peněžních prostředků na účet poskytovatele.  

 

 
VII. 

Další ustanovení 

1. Příjemce není oprávněn financovat z příspěvku jiné fyzické nebo právnické osoby 
s výjimkou těch, které poskytují výkony a služby spojené s obnovou nemovité kulturní 
památky/nemovitosti/objektu dle článku II. a to podle předloženého rozpočtu. U těchto 
třetích osob je příjemce povinen zajistit dodržení veškerých podmínek stanovených 
v této smlouvě. 
 

 
VIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Příjemce prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že jím uváděné údaje v žádosti 
o poskytnutí příspěvku, na jejichž základě je uzavřena tato smlouva a poskytnut 
účelově vázaný příspěvek, jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti. 

2. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy lze učinit pouze formou písemného 
a očíslovaného dodatku, podepsaného oběma smluvními stranami. 

3. Příjemce podpisem této smlouvy dává souhlas se zpracováním osobních údajů ve 
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely řízení 
o poskytnutí příspěvku z Fondu památkové péče města Králíky.  

4. Vztahy z této smlouvy vznikající a vyplývající, pokud nejsou touto smlouvou 
výslovně upraveny, se řídí obecnými ustanoveními občanského zákoníku, zákonem 
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 
a zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden 
obdrží příjemce a dva poskytovatel. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
Účinnost smlouvy zaniká úplným splněním všech závazků příjemce a poskytovatele, 
které z této smlouvy vyplývají. 

7. Smluvní strany si smlouvu řádně přečetly, s obsahem smlouvy, který je projevem 
jejich svobodné a vážné vůle souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 

V  Králíkách dne ………………….. 

 

………………………     ……………………………. 

      Poskytovatel                                           Příjemce 


