
SMLOUVA 

o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu Města Sušice  

na zpracování geodetického zaměření kostela Nanebevzetí Panny Marie v Sušici jako podkladu pro 

stavebně historický průzkum 

 

I. Smluvní strany:  

Město Sušice  

Náměstí Svobody 138/I., 342 01 Sušice 

IČO: 00256129  

zastoupené starostou Bc. Petrem Mottlem  

 

a  

 

Římskokatolická farnost Sušice  

Bašta 54, 342 01 Sušice  

IČO: 66342406  

zastoupená farářem farnosti P. Markem Antoni Donnerstagem Th.D. nar. 12.12.1967, na základě 

jmenovacího dekretu ze dne 22.6.2017 

(dále jen příjemce)  

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, na základě úplných a pravdivých údajů, dle své pravé a 

svobodné vůle, tuto smlouvu o poskytnutí příspěvku za níže uvedených podmínek  

II. Předmět příspěvku:   

Příjemce je vlastníkem kostela Nanebevzetí Panny Marie v Sušici, kulturní památky zapsané v Ústředním 

seznamu kulturních památek pod rej. č. 41745/4-3375, který se současně nachází v Městské památkové 

zóně Sušice, prohlášené vyhláškou Ministerstva kultury č.476/1992 ze dne 10.9.1992. Nemovitost se 

nachází na pozemku p.č.st. 456 v k.ú. Sušice nad Otavou a je zapsána v katastru nemovitostí Katastrálního 

úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy na listu vlastnictví č.4392.  

III. Účel příspěvku:  

Příspěvek je poskytován příjemci (vlastníku nemovitosti) jako účelový na zpracování geodetického zaměření 

kostela Nanebevzetí Panny Marie v Sušici jako podkladu pro stavebně historický průzkum. Geodetické 

zaměření bude zpracovávat společnost CePT s.r.o., Geodetické služby a GIS, Budějovická 14, 381 01 

Český Krumlov. Stavebněhistorický průzkum bude zpracovávat Národní památkový ústav, generální 

ředitelství, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana.  

IV. Poskytnutí příspěvku a celková výše:   

Příspěvek bude poskytnut z rozpočtu Města Sušice, org. 350, kap. 95 - Příspěvky - památková péče. 

Zastupitelstvo města Sušice dne 22.11.2017 usnesením b) 2) rozhodlo o poskytnutí příspěvku, v souladu se 

zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Celková výše příspěvku činí 149.890,- Kč, slovy: 

stočtyřicetdevěttisícosmsetdevadesát korun českých.   

Celý příspěvek ve výši 149.890,- Kč bude převeden na účet vlastníka objektu. Číslo účtu 821360329/0800. 

V. Podmínky čerpáni příspěvku:   

a. Příspěvek bude použit výhradně na zpracování geodetického zaměření kostela Nanebevzetí Panny Marie 

v Sušici v roce 2017.     



b. Příspěvek bude proplacen po předložení dvou kusů výtisků geodetického zaměření, kopií faktur 

vystavených zpracovatelem a dokladu o zaplacení (výpis z účtu) na odbor školství, památkové péče a 

cestovního ruchu MÚ Sušice.  

VI. Sankce:   

V případě nedodržení či porušení podmínek této smlouvy se příjemce, po zjištění této skutečnosti, zavazuje 

celý poskytnutý příspěvek 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 příspěvku platí zákonná 

úprava úroku z prodlení.  

VII. Ostatní a závěrečná ustanovení:  

Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, platí pro právní vztahy ze smlouvy vyplývající příslušná ustanovení 

občanského zákoníku a ostatních právních předpisů. Změny a dodatky této smlouvy je možné činit toliko 

písemně s podpisy obou smluvních stran, když k platnosti a účinnosti těchto změn a dodatků je nutné, aby 

byly schváleny ze strany Biskupství českobudějovického. Toto schválení ze strany Biskupství 

českobudějovického vyžaduje se také k nabytí platností a účinnosti této smlouvy. Smlouva se vyhotovuje ve 

čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží Město Sušice a dvě příjemce. 

 

 

V Sušici dne 29.11.2017               V Sušici dne 29.11.2017 

Za poskytovatele:      Za příjemce: 

„vlastnoruční podpis pana Bc. Petra Mottla“  „vlastnoruční podpis pana P. Marka  Antoni 

Donnerstaga Th.D: 

……………………………..                                               …………………….   …….…………………. 

Bc. Petr Mottl                                                                 P. Marek Antoni Donnerstag Th.D. 
starosta                                                                            zástupce ŘKF Sušice                                                                                              

 

 

 

 

Příloha:  

- výpis z katastru nemovitostí prokazující vlastnictví předmětné budovy 

- jmenovací dekret 


