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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace  
 

na zachování a obnovu hodnot historického stavebního fondu na území 
městské památkové zóny Sušice 

 
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   

 

 
Město Sušice 
Náměstí Svobody 138/I., 342 01 Sušice 
IČO: 00256129 
DIČ: CZ00256129 
zastoupeno starostou města Bc. Petrem Mottlem 
Bankovní spojení: 5070462/0800 
 
 (dále jen jako „poskytovatel“) 
 

a 

Angua s.r.o.,  
Živanická 25, 190 17 Praha 
IČO: 26456877 
Zastoupena jednatelkou Klárou Malou 
Bankovní spojení: 112596400/0300 
 
(dále jen jako „příjemce“) 

 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 

tuto smlouvu o poskytnutí dotace: 

 

I. 

Předmět  dotace 

Příjemce jsou vlastník objektu č.p. 67/III, ul. Mariánská, 342 01 Sušice, zapsaného u 
Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy v katastru nemovitostí pro 
obec Sušice a k.ú. Sušice nad Otavou na LV č. 6442. Uvedený objekt je umístěn na pozemku 
p.č.st. 395/2 v k.ú. Sušice nad Otavou. Současně se nachází v Městské památkové zóně 
Sušice, prohlášené vyhláškou Ministerstva kultury č.476/1992 ze dne 10.9.1992, a proto se na 
něj vztahují ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. 

II. 

Účel  dotace 

Dotace je poskytována příjemci jako účelová finanční dotace určená na úhradu části nákladů 
stavebních prací spojených se zachováním a obnovou památkové hodnoty a podstaty 
předmětného objektu, a to v následujícím rozsahu: 

„udržovací práce – oprava fasády, výměna okenních výplní a střešní krytiny objektu č.p. 67/III, 
ul. Mariánská, 342 01 Sušice“  
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(dále jen „obnova“)  

v souladu se závazným stanoviskem (rozhodnutím) vydaným k této obnově odborem školství, 
památkové péče a cestovního ruchu MÚ Sušice pod č.j. 33/16/SPC ze dne 16.2.2016. 

 

III. 

Poskytnutí  dotace a celková výše : 

1. Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci dotaci ve výši 150.000,- 
Kč, slovy: sto padesát tisíc korun českých (dále jen „dotace“). 

Dotace bude poskytnuta z rozpočtu Města Sušice, org.350, Příspěvky – památková péče. Na 
základě projednání Komise Regenerace MPZ Sušice a doporučení rady města ze dne 
30.10.2017 (usnesení č. 664), schválilo zastupitelstvo města na svém jednání ze dne 
22.11.2017 (usnesení bod a) 4) poskytnutí dotace, v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., o 
obcích, v platném znění. 
 

2. Dotace bude poskytnuta převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy 
do 21 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Dnem poskytnutí dotace je den připsání finančních 
prostředků na účet příjemce. 

 
 

IV. 

Podmínky čerpání dotace 

1. Dotace bude použita výhradně na akci obnovy domu č.p. 67/III, ul. Mariánská, 342 01 Sušice, a 
to na práce provedené od 1.1.2017 do 30.9.2017. 

2. Všechny práce a činnosti budou prováděny v souladu s výše uvedeným Závazným 
stanoviskem. 

3. Příjemce dotace je povinen umožnit pracovníkům poskytovatele a osobám pověřeným plněním 
úkolů státní památkové péče provedení kontroly související s poskytnutím příspěvku, 
poskytnout Městu Sušice veškeré požadované doklady vztahující se k použití příspěvku a 
spolupracovat s kontrolními pracovníky Města Sušice. 

4. Dotace bude proplacena na základě předložené žádosti spolu se specifikovanými přílohami a 
po uskutečnění kontroly provedených prací zástupci odboru školství, památkové péče a 
cestovního ruchu MÚ Sušice, projednání v Komisi regenerace MPZ v Sušici a schválení radou 
města popř. zastupitelstvem města.  

        
 

V. 

Sankce : 

V případě nedodržení či porušení podmínek této smlouvy se příjemce, po zjištění této 
skutečnosti, zavazuje celou poskytnutou dotaci vrátit na účet Města Sušice, a to do 7 
kalendářních dnů od obdržení výzvy k vrácení s uvedením bankovního spojení. Pro případ 
prodlení příjemce s vrácením dotace platí zákonná úprava úroku z prodlení. 

 

 

VI. 

Ostatní a závěrečná ustanovení 

1. Smlouva se uzavírá 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. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. 
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3. Veškeré změny smlouvy lze provádět pouze dohodou smluvních stran. Tuto smlouvu lze měnit 
pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky. 

4. V případě přeměny příjemce, který je právnickou osobou, nebo jeho zrušení s likvidací, je 
příjemce povinen o této skutečnosti poskytovatele předem informovat a zajistit, aby nástupnická 
osoba byla s touto smlouvou seznámena a zavázala k dodržení jejích ujednání. 

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním textu této smlouvy v souladu 
se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. 

6. Poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva  města  
pod bodem a) 4) ze dne 22.11.2017.  

7. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží poskytovatel a dvě 
vyhotovení příjemce. 

8. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, platí pro právní vztahy ze smlouvy vyplývající příslušná 
ustanovení občanského zákoníku a ostatních právních předpisů.  

 

 

 

V Sušici dne 29.11.2017               V Praze dne 7.12.2017 

Za poskytovatele:      Za příjemce: 

„vlastnoruční podpis pana Bc. Petra Mottla“   „vlastnoruční podpis paní Klary Malé“ 

……………………………..                                               ……………………………….. 
Bc. Petr Mottl                                                                   Klára Malá 
starosta                                                                            jednatelka Angua s.r.o.                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


