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Důvodová zpráva 
 
 
Návratná finanční výpomoc na „Stabilizaci skalního masivu  
a odstranění části skalního bloku“ 
 
Žadatel p. D. Š. předložil dne 19.1.2018 na odboru stavebním a životního 
prostředí žádost o individuální dotaci na akci „Stabilizace skalního masivu a 
odstranění části skalního bloku“. Tuto žádost projednávalo zastupitelstvo 
města dne 17.5.2018 a usnesením č. ZM/107/2018 rozhodlo neposkytnout 
individuální dotaci z rozpočtu města. Zároveň uložilo JUDr. Ing. Lukáši 
Pletichovi připravit poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města 
ve výši 232 tis. Kč bezúročně na dobu 10 let na projekt „Stabilizace skalního 
masivu a odstranění části skalního bloku pod zámečkem Skalka 5 v Jablonci 
nad Nisou“. 
 

Vlastníkem nemovitosti pod zámečkem Skalka je p. D. Š., trvalým pobytem 
Jablonec nad Nisou. 

 

V souladu v usnesením zastupitelstva města je připravena Smlouva o 
poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města ve výši 232 tis. Kč 
se splácením po 2.000,  Kč měsíčně, tj. 116 splátek počínaje r. 2019 do 
15.8.2028. Návrh smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci je 
přílohou tohoto materiálu. 
 
 
 
 
 
Finanční výbor na svém zasedání dne 11.6.2018 projednal předložený 
materiál a nepřijal žádné usnesení. 
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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu 
statutárního města Jablonec nad Nisou 

 
ev. č. 524-2018-OE/VO 

uzavřená ve vzájemné shodě mezi smluvními stranami: 
 
Statutární město Jablonec nad Nisou 
se sídlem:  Mírové nám. 3100/19, 466 01, Jablonec nad Nisou 
zastoupené: Ing. Milošem Velem, náměstkem primátora města a Ing. Renatou Vítovou, 

vedoucí odboru ekonomiky 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č. ú. 19-121451/0100 
IČ:   00262340  
 
dále jen "poskytovatel" 
 
a 
 
D. Š. 
datum narození: 1988 
bytem: Jablonec nad Nisou  
bankovní spojení:   
 
dále jen "příjemce" 
 
Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu 
s usnesením Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou č. ZM/107/2018 ze dne 17. 5. 2018 a č. 
ZM/…/2018 ze dne 21. 6. 2018, poskytuje poskytovatel příjemci návratnou finanční výpomoc 
z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou (dále jen „výpomoc“) na účel uvedený v čl. I. 
smlouvy a příjemce tuto výpomoc v souladu se stanoveným účelem a podmínkami přijímá. 
 
 

I. Předmět smlouvy 
 
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí návratné finanční výpomoci na základě usnesení č. 

ZM/107/2018 ze dne 17. 5. 2018 a usnesení č. ZM/…/2018 ze dne 21. 6. 2018 a závazek 
příjemce vrátit tuto výpomoc zpět poskytovateli v souladu s podmínkami této smlouvy. 

2. Příjemce se zavazuje použít výpomoc: 

• pouze za účelem provedení opatření spočívající ve stabilizaci skalního masivu a odstranění 
části skalního bloku za objektem rodinného domu č.p. 2416/16 na stavební parc. č. 3040 
v k.ú. Jablonec nad Nisou. 

• termín realizace projektu: 

  Projekt bude zahájen nejpozději dne: 1. 7. 2018 
  Projekt bude ukončen nejpozději do: 31. 12. 2018  

Datum ukončení projektu bude považováno za dobu, v níž má být dosaženo stanoveného 
účelu. 

3. Příjemce finanční výpomoc přijímá a zavazuje se splnit závazky a veškeré podmínky 
vyplývající z účelu stanoveného v čl. I. odst. 2 této smlouvy, a dále navrátit tuto výpomoc 
poskytovateli za podmínek uvedených dále v této smlouvě, jakož i splnit veškeré další 
podmínky vyplývající z této smlouvy a z příslušných právních předpisů. 
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4. Poskytovatel poskytne výpomoc příjemci nejpozději v termínu do 10 dnů od podpisu této 
smlouvy a v souladu s jejími ustanoveními. 

5. V případě, že poskytovatel z jakýchkoli důvodů nebude schopen předmětnou výpomoc dle této 
smlouvy příjemci vyplatit, sdělí příjemci písemně náhradní termín možného čerpání výpomoci. 
Příjemce bere na vědomí, že poskytovatel v takovém případě nenese žádnou odpovědnost za 
případnou újmu vzniklou na straně příjemce.  

 
II. Základní ustanovení 

 
1. Výpomoc dle čl. I. odst. 1 této smlouvy se poskytuje výhradně za účelem vymezeným 

v čl. I. odst. 2, této smlouvy. Příjemce se zavazuje použít výpomoc pouze k úhradě výdajů 
projektu dle čl. I této smlouvy. 

2. Na poskytnutí návratné finanční výpomoci není právní nárok. 

 
III. Výše výpomoci a podmínky jejího navrácení 

 
  1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci návratnou finanční výpomoc v celkové výši 

232 000,- Kč (slovy dvěstětřicetdvatisíce korun českých), přičemž tato částka bude 
vyplacena jednorázově nejpozději do 10 dnů od podpisu smlouvy oběma stranami. Návratná 
finanční výpomoc je poskytnutá bezúročně. 

2. Příjemce je povinen vrátit veškeré poskytnuté prostředky dle odst. 1 tohoto článku na bankovní 
účet poskytovatele číslo 19-121451/0100, VS 5242018 ve splátkách po 2 000,- Kč měsíčně 
počínaje lednem 2019 do 15. dne v měsíci s tím, že poslední splátka bude uhrazena 
nejpozději dne 15. 8. 2028. Příjemce je oprávněn splatit návratnou finanční výpomoc 
v dřívějším termínu, vkládat mimořádné splátky či návratnou finanční výpomoc splatit 
jednorázově. 

3. Všechny výdaje musejí být pro účely této smlouvy vykazovány bez daně z přidané hodnoty 
v případě, kdy je příjemce jejím plátcem a má možnost zažádat příslušného správce daně o její 
zpětné proplacení. 

 
IV. Povinnosti příjemce a podmínky vyúčtování výpomoci 

 
1. Příjemce je povinen předložit vyúčtování výpomoci poskytnuté dle čl. I. odst. 1 této smlouvy 

dle příslušných ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Náklady 
hrazené z výpomoci prokáže příjemce předložením čitelných fotokopií příslušných účetních 
dokladů nejpozději do 31. 1. 2019. 

2. Příjemce je povinen oznámit poskytovateli všechny významné změny související 
s podpořeným projektem, případně s jeho osobou, a to bez zbytečného odkladu - nejpozději 
však do 10 dnů od účinnosti předmětné změny. 

3. Příjemce je povinen průběžně informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při 
vymáhání zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků výpomoci zhoršit jeho pozici 
věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky. Zejména je příjemce neprodleně povinen oznámit 
poskytovateli další skutečnosti, které mají nebo mohou mít vliv na splácení poskytnuté 
výpomoci, např. změnu vlastnického vztahu k nemovitým věcem, na niž se výpomoc 
poskytuje. 

4. Příjemce se zavazuje, že jak při realizaci projektu, tak po jeho ukončení, bude dbát dobrého 
jména poskytovatele a projekt realizovat v souladu s právními předpisy. 

5. Příjemce předloží po uhrazení poslední splátky návratné finanční výpomoci poskytovateli 
nejpozději do 31.8.2028 souhrnné finanční vypořádání, které bude obsahovat přehled o 
čerpání a použití poskytnutých peněžních prostředků a o jejich vrácení do rozpočtu 
poskytovatele. 
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V. Kontrola plnění podmínek výpomoci  
 

1. Příjemce je povinen dle § 9 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů umožnit poskytovateli (resp. jeho k tomu příslušným orgánům) kontrolu 
využití finanční výpomoci. 

2. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli na požádání po dobu realizace projektu a 
následně veškerou potřebnou dokumentaci, účetní doklady, dokumentující všechny rozhodné 
skutečnosti pro ověření způsobu čerpání a využití výpomoci a plnění podmínek této smlouvy, a 
to po dobu 5 let, po kterou je příjemce povinen dle § 31 odst. 2. písm. b) a c) zákona o 
účetnictví uschovávat účetní záznamy a účetní doklady. 

 

VI. Sankce za porušení podmínek a výpověď smlouvy 
 

1. Příjemce bere na vědomí, že porušení povinností stanovených touto smlouvou bude řešeno 
jako porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 

2. Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou bezhotovostního 
převodu na bankovní účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, případně může být 
platba za porušení závazků řešena poskytovatelem tak, že o tuto částku sníží poskytovanou 
výpomoc ze svého rozpočtu, event. oběma způsoby. 

3. Vztah založený touto smlouvou lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran 
anebo písemnou výpovědí. Dohoda o ukončení této smlouvy musí být v souladu s ust. § 167 
zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu, písemná a musí v ní být uvedeny důvody, které vedly 
k ukončení této smlouvy, včetně způsobu vzájemného vypořádání práv a povinností smluvních 
stran. 

4. Smlouvu lze vypovědět v případě, dojde-li ze strany příjemce k závažnému porušení smlouvy. 

Závažným porušením se zejména rozumí: 

a) nedodržení termínů splátek poskytnuté výpomoci dle čl. III odst. 2 této smlouvy, 

b) realizace projektu v rozporu s právními předpisy, např. pokud příjemce, je-li zadavatelem 
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, nerealizuje veřejné zakázky v souladu s tímto zákonem, 

c) použití výpomoci (případně její části) v rozporu s účelem, který je stanoven touto 
smlouvou, 

d) nedodržení termínu pro použití výpomoci stanoveného v čl. I této smlouvy, 

e) neumožnění poskytovateli provést kontrolu dle čl. V. této smlouvy. 

 

5. V případě ukončení smluvního vztahu výpovědí je příjemce výpomoci povinen provést 
vyúčtování výpomoci a vrátit na bankovní účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy 
dosud poskytnuté peněžní prostředky, a to do 30 dnů po uplynutí výpovědní lhůty. 

6. Vypoví-li kterákoli ze smluvních stran tuto smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci, a 
to i bez udání důvodů, je příjemce výpomoci povinen na bankovní účet poskytovatele uvedený 
v záhlaví této smlouvy vrátit poměrnou část již vyplacené výpomoci dle ustanovení čl. III, a to 
do 30 dní od doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta činí 30 dní a 
začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po dni doručení písemné výpovědi druhé 
smluvní straně. 

7. Pokud v době plnění smlouvy dojde z jakýchkoliv důvodů k ukončení realizace projektu, či 
k jiným závažným změnám oproti skutečnostem uváděným v Žádosti o individuální dotaci 
z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou podanou dne 19. 1. 2018, je příjemce 
povinen provést vyúčtování výpomoci a vrátit na bankovní účet poskytovatele uvedený 
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v záhlaví této smlouvy již poskytnuté peněžní prostředky, a to buď do 30 dnů od ukončení 
projektu, nebo do 30 dnů od uplatnění tohoto smluvního ustanovení ze strany poskytovatele 
v případě jiných závažných změn.  

 
VII. Zvláštní ujednání 

 

1. Příjemce výpomoci souhlasí se zveřejněním svého jména či názvu, adresy (sídla), názvu 
projektu, účelem čerpání výpomoci a výše poskytnuté návratné finanční výpomoci, případně 
dalších údajů uvedených ve zvláštních právních předpisech, a to na webových stránkách 
určených poskytovatelem. Tento souhlas je příjemcem poskytován v souladu se zák. č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a Obecným 
nařízením na ochranu osobních údajů (GDPR), a to do budoucna na dobu neurčitou. Příjemce 
také bere na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva bude vedena v evidenci smluv, která je 
veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, 
výši finančního plnění a datum jejího podpisu. 

2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejich příloh, není 
označován za obchodní tajemství. 

3. Poskytnutá výpomoc je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se tak na ní všechna ustanovení 
tohoto zákona. 

 
VIII. Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva musí být 

nejprve podepsána příjemcem a následně poskytovatelem. 

2. Poskytovatel výpomoci obdrží 3 vyhotovení této smlouvy a příjemce výpomoci obdrží 1 
vyhotovení; všechna 4 vyhotovení mají stejnou právní relevanci. 

3. Právní vztahy plynoucí z této smlouvy se výhradně řídí českým právním řádem, zejména pak 
zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.  

4. Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 
dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 

5. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, je k právnímu jednání podle této smlouvy jménem 
poskytovatele oprávněna kontaktní osoba uvedená v záhlaví této smlouvy nebo jiný pověřený 
zaměstnanec Magistrátu města Jablonce nad Nisou. 

6. Příjemce prohlašuje, že veškeré údaje a informace obsažené v této smlouvě jsou správné a 
pravdivé a v souladu s příslušnými předpisy.  

7. Obě smluvní strany si řádně přečetly obsah této smlouvy a souhlasí bez výhrad s jejím 
obsahem a v této smlouvě uvedenými podmínkami. 
  

V Jablonci nad Nisou dne:     V Jablonci nad Nisou dne: ……….…. 
 
za poskytovatele:      za příjemce: 
 
 
Ing. Miloš Vele     D. Š. 
náměstek primátora města                                           
 
 
Ing. Renata Vítová 
vedoucí odboru ekonomiky 

Za věcnou správnost: Ing. Renata Vítová, vedoucí odboru ekonomiky 
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