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NÁVRH USN. ZM/N 3355
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s  c  h  v  a  l  u  j  e  
   Program obnovy městské památkové zóny Jablonec

nad Nisou pro rok 2022 včetně příloh dle Důvodové zprávy.
B. u  k  l  á  d  á  
   Ing. Milanu Kouřilovi, náměstkovi primátora,

 
1. zajistit zveřejnění Programu obnovy městské památkové

zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2022 na úřední desce
města.

 
2. zajistit financování programu v rozpočtu města v

roce 2023.
 

Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou, www.mestojablonec.cz
tel.: 483 357 111, fax: 483 357 353, e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz



 

Důvodová zpráva 
 

 
Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou  
pro rok 2022 

 
Program stejně jako v loňském roce je určen pouze majitelům domů 

nacházejících se v městské památkové zóně, které nejsou kulturní památkou 
(nemohou žádat o dotace z Ministerstva kultury v rámci Programu 
Regenerace MPR a MPZ).  

Pro letošní Program byla stanovena alokace 1 500 tis. Kč, přičemž oprávněný 
žadatel může opět žádat o 50 % neinvestiční dotaci, maximálně však 150 tis. 
Kč na jeden dům.  

 
Dotace je poskytována na úhradu nákladů spojených se zachováním  

a obnovou autentických prvků a konstrukcí - na opravu střechy, výměnu 
oken, vstupních dveří, obnovu fasády.  
 

Příjem žádostí na oddělení dotací bude zahájen dne 1. dubna 2022, předtím 
bude Program zveřejněn na úřední desce města, veškeré podklady pro 

žadatele budou k dispozici na webových stránkách města 
www.mestojablonec.cz v části Magistrát, sekce Životní situace, Památková 
péče. Informace budou dále prezentovány v tiskových zprávách  

a v Jabloneckém měsíčníku. Nejzazší termín pro ukončení příjmu žádostí je 
31. říjen 2022.  
 

Datum způsobilosti výdajů začíná dnem schválení žádosti příslušným 
orgánem města, radou nebo zastupitelstvem. Fyzická realizace projektu musí 

být ukončena nejpozději do konce října příštího roku 2023. Příjemce dotace 
předkládá na oddělení dotací závěrečné vyúčtování až po schválení rozpočtu 
města pro rok 2023, nejdříve však 1. března 2023. 

 
 

Příloha 
 

1. Pravidla Programu obnovy MPZ JNN 

2. Program obnovy MPZ JNN pro rok 2022  
3. Program obnovy MPZ JNN – nezpůsobilé výdaje 
4. Žádost o dotaci 

5. Plná moc 
6. Čestné prohlášení de minimis 

7. Prohlášení plátce DPH 
8. Potvrzení o bezdlužnosti 
9. Smlouva o poskytnutí dotace 
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Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací  

v rámci Programu obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou 

 
 

Čl. I. 

Úvodní ustanovení  

 

Dotace mohou být, v souladu se zákonem o obcích, poskytnuty fyzickým a právnickým osobám 

(dále jen žadatelé) k podpoře úhrady nákladů spojených s realizací obnovy vnějšího pláště 

objektů nacházejících se v městské památkové zóně v Jablonci nad Nisou. 

 

 

Čl. II. 

Podmínky poskytování dotací 

 

1. Způsob předkládání a hodnocení žádostí bude stanoven ve vyhlášeném programu pro daný rok  

 

2. Dotace se poskytují žadatelům na základě předložené úplné žádosti vč. příloh, zpracovaných 

v souladu s těmito pravidly. 

 

3. Základní podmínkou přijetí žádosti o dotaci je: 

• vyrovnání veškerých závazků vůči statutárnímu městu Jablonec nad Nisou (tzv. bezdlužnost 

vůči městu), 

• vyplněný formulář žádosti vč. všech příloh dle čl. III těchto pravidel, 

• objekt, který se nachází v městské památkové zóně Jablonec nad Nisou a není kulturní 

památkou 

 

4. Žadatel může ve vyhlášeném programu předložit vždy pouze jednu žádost o poskytnutí 

dotace na jeden projekt.  

 

5. Na financování projektu není možno využít souběh podpor z jiného dotačního programu.  

 

6. Předmět poskytování dotací: 

obnova vnějšího pláště budovy s číslem popisným 

• oprava střechy 

• výměna oken, vstupních dveří 

• obnova fasády 

 

7. Uznatelnými náklady (způsobilými výdaji) jsou pouze NEINVESTIČNÍ výdaje spojené 

s fyzickou realizací projektu. Podrobnosti jsou uvedeny ve vyhlášeném programu.  

 

8. Termín realizace projektu je stanoven ve vyhlášeném programu.  

 

 

Čl. III. 

Náležitosti žádosti 

 

1. Žádost se předkládá na vyplněném formuláři, který obsahuje: 

• základní informace o žadateli, 
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• základní informace o projektu, 

• rozpočet projektu, 

• doplňující informace. 

 

2. Formát a pokyny formuláře musí být přesně dodrženy. Způsob předkládání žádostí  

vč. povinných příloh upřesňuje aktuálně vyhlášený program.  

 

3. Potřebné formuláře a veškeré vstupní informace nutné pro zpracování žádostí jsou k dispozici na 

internetových stránkách města www.mestojablonec.cz  (odkaz: Magistrát – Životní situace – 

Památková péče – Program obnovy městské památkové zóny). 

 

4. Žadatel je povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat Magistrát města Jablonec nad 

Nisou, oddělení dotací o jakékoliv změně v údajích uvedených v podané žádosti.  

 

 

Čl. IV. 

Termín pro podávání žádostí a přijímání žádostí 

 

1. Žádosti o poskytnutí dotace pro realizaci projektu musí být doručeny způsobem stanoveným 

v aktuálně vyhlášeném programu.  

 

2. Žádosti vč. příloh, které město obdrží po lhůtě uvedené v odst. 1 tohoto článku nebo zaslané 

jiným způsobem, než je stanoveno, budou vráceny žadateli. 

 

3. Oddělení dotací zkontroluje, zda žádost obsahuje všechny náležitosti dané těmito pravidly  

a aktuálně vyhlášeným programem. V případě, že žádost je neúplná a neobsahuje všechny 

povinné přílohy, bude žadatel vyzván k doplnění ve lhůtě stanovené vyhlášeným programem. 

 

 

Čl. V. 

Výše dotace, posuzování žádostí a přidělování dotací 

 

1. Dotace se poskytují jednorázově na realizaci projektů v souladu se Smlouvou o poskytnutí 

dotace. Výše dotace je stanovena v aktuálně vyhlášeném programu. 
 

2. Žádosti o poskytnutí dotace se před rozhodnutím o jejich přidělení dávají na vědomí Komisi 

městské památkové péče. 

 

3. O poskytnutí dotace a její konkrétní výši rozhoduje v případě dotace vyšší než 50.000,-Kč 

zastupitelstvo města, v ostatních případech rada města, a to po předchozím projednání na 

Finančním výboru. 

 

4. Statutární město Jablonec nad Nisou má právo snížit požadovanou výši dotace v návaznosti na 

množství finančních prostředků v rozpočtu města, v souladu s čl. V. odst. 1. 

 

5. Zdrojem pro poskytování dotací jsou finanční prostředky města. Základní podmínkou pro jejich 

použití je stanovení částky v rozpočtu na příslušný kalendářní rok. Netýká se akcí, u kterých již 

byla s příjemcem uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace. 

 

http://www.mestojablonec.cz/
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6. V průběhu hodnocení žádostí nebudou poskytovány žádné informace vztahující se  

ke konkrétním projektům a průběžným výsledkům hodnocení. 

 

7. S usnesením příslušného orgánu města bude žadatel seznámen nejpozději do 5 pracovních dnů.  

 

8. Na poskytnutí dotace není právní nárok. 

 

9. S žadateli, jimž schválil příslušný orgán města dotaci, uzavře město Smlouvu o poskytnutí 

dotace.   

 

10. V případě schválení dotace budou před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace doloženy 

následující dokumenty: 

 

• smlouva o dílo nebo oběma stranami podepsaná objednávka na realizaci příslušného 

opatření uzavřená mezi příjemcem dotace a zhotovitelem projektu, kopie, která bude mimo 

jiné obsahovat: 

- termín realizace  

- oceněný položkový rozpočet zhotovitele akce, 

- ustanovení upravující záruku za jakost a odpovědnost za vady díla ze strany zhotovitele, 

- závazek zhotovitele spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona  

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,  

ve znění pozdějších předpisů, po dobu realizace a udržitelnosti projektu, 

• případně další doklady související s projektem vyžádané poskytovatelem dotace. 

 

 

Čl. VI. 

Uvolnění dotace a její použití příjemcem 

 

1. Po uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace, po ukončení realizace akce a schválení závěrečného 

vyúčtování, město vyplatí příjemci na jeho bankovní účet přidělenou dotaci. 

 

2. Poskytnutá dotace musí být použita v souladu s uzavřenou smlouvou a těmito pravidly.  

 

3.  Může dojít ke snížení výše dotace schválené příslušným orgánem města, a to na základě doložení 

skutečně vynaložených neinvestičních způsobilých výdajů. Navýšení dotace oproti částce 

schválené příslušným orgánem města není možné. 

 

 

Čl. VII. 

Závěrečné vyúčtování a kontrola 

 

1. Příjemce dotace je povinen provést závěrečné vyúčtování realizace projektu a předat ho na 

oddělení dotací v souladu s uzavřenou Smlouvou o poskytnutí dotace mezi statutárním městem 

Jablonec nad Nisou a příjemcem dotace. 

 

2. Součástí závěrečného vyúčtování dotace jsou zejména: 

• kopie účetních dokladů – faktury a doklady o jejich úhradě (vlastní podíl i dotační) 

• žádost o platbu  



 

 4 

• kopie protokolu o předání a převzetí dokončeného díla 

• aktuální potvrzení příjemce o bezdlužnosti 

• fotodokumentace vypovídající o výsledku obnovy 

 

3. V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je město jako poskytovatel příspěvku oprávněn 

kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta, a to po dobu realizace  

a udržitelnosti projektu; tuto kontrolu vykonávají pověření zaměstnanci města. 

 

 

Čl. VIII. 

Závěrečné ustanovení 

 

Tato pravidla byla schválena zastupitelstvem města dne 21. 4. 2016, usnesením číslo ZM/76/2016. 

První úpravu pravidel schválilo zastupitelstvo města dne 23. 3. 2017, viz usnesení č. ZM/55/2017. 

Druhou úpravu pravidel schválilo zastupitelstvo města dne 15. 2. 2018, viz usnesení č. ZM/34/2018. 

Třetí úpravu pravidel schválilo zastupitelstvo města dne 21. 3. 2019, viz usnesení č. ZM/42/2019. 

Čtvrtou úpravu pravidel schválilo zastupitelstvo města dne 20. 2. 2020, viz usnesení č. ZM/34/2020. 

Pátou úpravu pravidel schválilo zastupitelstvo města dne 10. 2. 2022, viz usnesení č. ZM/  /2022. 
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Statutární město Jablonec nad Nisou 

 

vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny  

Jablonec nad Nisou pro rok 2022 

 
 

1. Identifikace  

Název programu:  Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad 

Nisou /dále Program obnovy MPZ/ 

Podporovaná aktivita: Obnova objektů v MPZ Jablonec nad Nisou 

 

Celkový finanční objem určený  

pro tento vyhlášený program: 1 500 000 Kč  

 

 

2. Lhůta pro předkládání žádostí 

Zahájení příjmu žádostí:  1. duben 2022 

 

Ukončení příjmu žádostí:  31. říjen 2022 (může být uzavřeno dříve v případě  

     vyčerpání finanční alokace) 

 

 

3. Popis vyhlášeného programu 

 

Oprávnění žadatelé  

• právnické a fyzické osoby vlastnící budovu s číslem popisným takto zapsanou v katastru 

nemovitostí, která se nachází v městské památkové zóně Jablonec nad Nisou a není 

kulturní památkou.  

 

Územní zaměření podpory 

• podpora je určená vlastníkům budov s číslem popisným umístěných pouze v městské 

památkové zóně Jablonec nad Nisou, viz mapa na webových stránkách města.  

 

Forma podpory  

• účelová NEINVESTIČNÍ dotace 
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Výše podpory 

 

• dotace činí 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu (ZV), maximálně však  

150 tis. Kč na jeden dům definovaný viz výše  

• vlastní podíl žadatele bude minimálně 50 % z celkových ZV na realizaci projektu 

 

Příjemce dotace předkládá na oddělení dotací závěrečné vyúčtování až po schválení 

rozpočtu města pro rok 2023, nejdříve však 1. března 2023. 

 

Oblast podpory  

• obnova objektů městské památkové zóny 

 

Předmět podpory  

• obnova vnějšího pláště budovy (oprava střechy, výměna oken, vstupních dveří, obnova 

fasády) mimo kulturní památky 

 

4. Způsobilé výdaje projektu 

Dotace je poskytována na úhradu nákladů spojených se zachováním a obnovou autentických 

prvků a konstrukcí - na opravu střechy, výměnu oken, vstupních dveří, obnovu fasády.  

 

Nezpůsobilé výdaje jsou popsány v samostatné příloze Programu. 

 

Datum způsobilosti výdajů začíná dnem rozhodnutí příslušného orgánu města  

o poskytnutí dotace. Fyzická realizace projektu musí být ukončena nejpozději  

do 31. 10. 2023. 

 

DPH je způsobilým výdajem, pokud příjemce: 

a) není plátcem DPH 

b) je plátcem DPH, ale dle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. nemá 

možnost nárokovat odpočet daně na vstupu. 

 

Příjemce nesmí na realizaci projektu čerpat dotaci z žádného jiného dotačního 

programu. Na poskytnutí dotace není právní nárok. 

 

5. Předložení žádosti o dotaci 

Žádosti budou předkládány průběžně po dobu trvání výzvy na Magistrát města Jablonec 

nad Nisou, oddělení dotací.  

 

Žadatel může předložit v roce 2022 pouze jednu žádost o poskytnutí dotace na jeden 

projekt (na obnovu jedné budovy s číslem popisným).  

 

 

6. Forma žádosti o dotaci 

• Formulář žádosti je k dispozici v elektronické formě na webové adrese 

www.mestojablonec.cz  

(odkaz Magistrát – Životní situace – Památková péče – Program obnovy městské 

památkové zóny Jablonec nad Nisou) 

 

http://www.mestojablonec.cz/
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Žádost musí být vyplněna čitelně (nejlépe na počítači, psacím stroji) a odevzdána v tištěné 

podobě se všemi relevantními přílohami. 

 

7. Přílohy k žádosti o dotaci 

• žadatel předkládá v jednom vyhotovení, 

• musí být očíslovány podle seznamu příloh a podle tohoto seznamu seřazené. Přílohy, které 

obsahují více než 1 list, musí mít listy pevně spojeny. 

 

Seznam povinných příloh žádosti o dotaci: 

 

1. Seznam příloh. 

2. Výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku (u právnických či podnikajících 

fyzických osob), kopie nebo výpis z internetu. 

3. Doklad o majetkoprávních vztazích k místu realizace projektu: kopie aktuálního 

výpisu z katastru nemovitostí včetně katastrální mapy z roku 2022, tj. výpisu  

a mapy z internetu. 

4. Závazné stanovisko nebo pravomocné rozhodnutí příslušného orgánu státní památkové 

péče vydané k plánované obnově objektu, kopie  

5. Doklad o možnosti provádět stavbu (stavební povolení s vyznačením právní moci, 

souhlas s ohlášením stavby, je-li vyžadováno), kopie.  

6. Položkový rozpočet od projektanta nebo zhotovitele, kopie. 

7. Fotodokumentace současného technického stavu domu dokladující nutnost obnovy. 

Váže se na druh a rozsah prací, na které je žádáno o poskytnutí dotace. Nutná je  

i fotografie celého objektu. 

8. Plná moc - v případě zplnomocnění ostatních vlastníků domu, event. dalších osob, 

originál (vzor na webových stránkách). 

9. Doklad o zajištění povinné finanční spoluúčasti: čestné prohlášení žadatele, originál.  

10. Doklad o zřízení bankovního účtu: kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu nebo 

potvrzení banky. 

11. Potvrzení o vyrovnání veškerých finančních závazků k rozpočtu města,  

tzv. bezdlužnosti, ne starší než 1 měsíc, originál (vzor na webových stránkách). 

12. Potvrzení Finančního úřadu, že právnická či podnikající fyzická osoba nemá daňové 

nedoplatky a penále (ne starší než 3 měsíce), kopie. 

13. Potvrzení od zdravotní pojišťovny, že právnická či podnikající fyzická osoba nemá 

nedoplatky a penále na nemocenském pojištění zaměstnanců (ne starší než 3 měsíce), 

kopie. 

14. Potvrzení od správy sociálního zabezpečení, že právnická či podnikající fyzická osoba 

nemá nedoplatky a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti (ne starší než 3 měsíce), kopie. 

15. Podepsané a pravdivě vyplněné čestné prohlášení, že v uplynulých dvou fiskálních 

letech a v současném fiskálním roce neobdržel či obdržel podporu de minimis ve 

smyslu NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití 

článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis 

publikované v Úředním věstníku Evropské unie pod číslem L 352/1 dne 24. 12. 2013). 
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Tato příloha se týká právnických a podnikajících fyzických osob, originál (vzor na 

webových stránkách). 

16. Prohlášení plátce DPH, originál (vzor na webových stránkách).  

17. Úplný výpis z Evidence skutečných majitelů dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci 

skutečných majitelů – dokládá právnická osoba (kopie) 

Zahraniční právnická osoba doloží buď výpis ze zahraniční evidence obdobné 

evidenci skutečných majitelů, nebo, pokud taková zahraniční evidence neexistuje, 

sdělí identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční 

právnické osoby, a předloží doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob k zahraniční 

právnické osobě, zejména výpis ze zahraniční evidence obdobné obchodnímu 

rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na 

zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy. 
 

Případně další přílohy vyžádané poskytovatelem dotace. 

 

 

8. Příjem žádostí  

1. Osobní doručení 

a) Magistrát města Jablonec nad Nisou, oddělení dotací, Mírové náměstí 3100/19,  

466 01 Jablonec nad Nisou 

     úřední hodiny:  Po, St: 8,00 – 11,30 a 12,30 – 17,00 h. 

                                 Út, Čt: 8,00 – 11,30 a 12,30 – 13,30 h. 

                                 Pá: 8,00 – 11,30 h.  

Oddělení dotací provede záznam o přijetí žádosti písemnou a elektronickou formou  

a vystaví potvrzení, na kterém bude uveden název žadatele, název projektu, datum  

a čas převzetí. Žadatel obdrží jedno vyhotovení potvrzení podepsané pověřeným 

pracovníkem. 

 

b) Informační středisko Magistrátu města Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 3100/19, 

466 01 Jablonec nad Nisou 

úřední hodiny:  Po, St: 8,00 – 11,30 a 12,30 – 17,00 h.  

                           Út, Čt, Pá: 8,00 – 11,30 a 12,30 – 14,00 h.  

                             

2. Poštou na adresu:  

Magistrát města Jablonec nad Nisou, oddělení dotací, Mírové náměstí 3100/19,  

466 01 Jablonec nad Nisou 

 

3. Datovou schránkou 

 

Příjem žádostí bude ukončen dne 31. 10. 2022 v 17,00h. 

 



  5 

9. Posuzování žádosti  

Přijatelnost: zdali se budova s č.p. nachází v městské památkové zóně Jablonec nad Nisou  

a nejedná se o nemovitou kulturní památku  

Formální náležitosti: po přijetí žádostí provede oddělení dotací kontrolu formálních 

náležitostí, při které se zjišťuje, zda:  

• žádost byla doručena na určené místo,  

• žádost byla podána v předepsané podobě, 

• tištěná žádost je podepsána žadatelem nebo zplnomocněným zástupcem, 

• v žádosti jsou vyplněny všechny předepsané a požadované údaje, 

• k žádosti jsou přiloženy všechny povinné relevantní přílohy dle výzvy v požadované 

formě (včetně očíslování), 

• povinné přílohy obsahově splňují příslušné náležitosti. 

 

Formální úplnost bude hodnocena na oddělení dotací systémem ANO/NE. V případě 

formálních nedostatků bude žadatel vyzván k doplnění chybějících podkladů nebo k opravě 

údajů. Lhůta pro doplnění je 10 pracovních dnů. Po tuto dobu bude hodnocení projektu 

zastaveno.  

V případě, že ani po vypršení stanovené lhůty na doplnění nesplňuje žádost všechny formální 

náležitosti, je projekt vyřazen z dalšího procesu hodnocení. O vyřazení informuje žadatele 

písemně statutární město Jablonec nad Nisou.  

 

Po kontrole formálních náležitostí na oddělení dotací bude o žádosti informována Komise 

městské památkové péče. Následně bude žádost předložena Finančnímu výboru, který 

projedná předložené žádosti a navrhne usnesení příslušnému orgánu města.  

 

O poskytnutí dotace a její konkrétní výši nebo o jejím neposkytnutí rozhoduje v případě 

dotace vyšší než 50. 000,- Kč zastupitelstvo města, v ostatních případech rada města.  

 

➢ v průběhu hodnocení nebudou poskytovány žádné informace vztahující se  

ke konkrétním projektům a průběžným výsledkům hodnocení, 

➢ s usnesením zastupitelstva/rady města bude žadatel seznámen nejpozději  

do 5 pracovních dnů počínaje dnem následujícím po rozhodnutí příslušného orgánu, 

➢ s žadateli, jimž schválil příslušný orgán města dotaci, uzavře město po dodání 

potřebných dokumentů Smlouvu o poskytnutí dotace, a to za podmínky, že 

požadované dokumenty budou dodány nejpozději do 31. srpna 2023 

➢ dokumenty požadované před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace, způsob 

uvolnění dotace, náležitosti vyúčtování apod. jsou popsány v Pravidlech pro 

hodnocení žádostí a poskytování dotací z Programu obnovy městské památkové zóny 

a v samotné Smlouvě o poskytnutí dotace. 
 

Žadatelé obdrží vyrozumění do 2 měsíců po splnění formálních náležitostí (v případě 

období červenec – srpen 2022, kdy nezasedá zastupitelstvo/rada města a ani Finanční výbor, 

bude lhůta delší). 
 

Žádosti jsou hodnoceny průběžně, a to v pořadí, v jakém byly předloženy. 
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10. Seznam příloh programu 

Nezpůsobilé výdaje 

Žádost o dotaci 

Plná moc 

Čestné prohlášení de minimis 

Prohlášení plátce DPH 

Potvrzení o bezdlužnosti 

Smlouva o poskytnutí dotace 

 

11. Informační zdroje  

• žadatel je povinen postupovat podle Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování dotací 

z Programu obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou: www.mestojablonec.cz  

(odkaz Magistrát – Životní situace – Památková péče – Program obnovy městské 

památkové zóny Jablonec nad Nisou). 

• informace o Programu obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou včetně 

formuláře žádosti jsou rovněž k dispozici pod výše uvedeným odkazem. 

 

9. Kontakt 

Magistrát města Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad 

Nisou, oddělení dotací 

 

Mgr. Iveta Habadová, MBA, vedoucí oddělení dotací, habadova@mestojablonec.cz,  

tel.: 483 357 181 nebo 483 357 241 

 

 

http://www.mestojablonec.cz/
mailto:habadova@mestojablonec.cz


Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou 2022 

 

Nezpůsobilé výdaje: 

 

• modernizace objektů:  zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, splašková 

 kanalizace, plynofikace, vzduchotechnika, sanitární technika, protipožární 

 okna, dveře a stěny 

• plastové prvky a prvky bez plastické profilace pro výplně otvorů, pokud profilované nahrazují 

• střešní krytiny na bázi bitumenových šablon (např. bonský nebo kanadský šindel) nebo krytin  

a imitací krytin z plastových či pryžových materiálů (např. Capacco nebo Eureco) 

• žaluzie 

• okenní sítě 

• nástavby a přístavby objektů, půdní vestavby, provizorní úpravy objektů (např. provizorní 

konstrukce krovu) 

• jiné úpravy prováděné v zájmu vlastníka 

• hromosvody a izolační střešní folie pokud nejsou součástí obnov střešní krytiny 

• protiradonová opatření 

• čištění a úklid budov 

• pronájem lešení, ochranných sítí, podchodů, ochranných zábradlí 

• zakrývání výplní a jiných ploch folií apod. 

• stavebně-historické a restaurátorské průzkumy, záměry, zprávy, projektové dokumentace 

• náklady na stavební/autorský dozor 

• úpravy veřejných prostranství (cesty, ulice, chodníky), terénní úpravy, sadové a parkové úpravy 

zeleně 

• kopie sochařských děl a výdusky 

• archeologie 

• vedlejší rozpočtové náklady  

• položka v rozpočtu – rezerva 

• režijní náklady, cestovné, dopravné, revize, náklady na ubytování, koordinační činnost, zábory 

veřejného prostranství 

• obnova garáže  



  

 Statutární město Jablonec nad Nisou  
                               

1 

 

Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou 

 

ŽÁDOST O DOTACI  

 

NÁZEV PROJEKTU   

 

 

 

Žadatel - vlastník objektu v městské 

památkové zóně (jméno a příjmení, u právnické 

osoby - obchodní název) 

nutné uvést všechny vlastníky 

 

 

 

 

 

 

Adresa / sídlo žadatele  

Ulice 
 

č. pop. / č. orient. 
 

Obec 
 

PSČ 
 

IČ právnické osoby, podnikající fyzické osoby 
 

Datum narození žadatele 

nutné uvést všechny vlastníky 

 

Telefon 
 

E-mail 
 

Bankovní spojení 

žadatele  

Název banky  

Číslo účtu 
 

 

Vlastník je plátce DPH ANO / NE nehodící se škrtněte 

Statutární zástupce 

právnické osoby (např. 

účastní-li se družstvo nebo 

SVJ) nebo jiná osoba 

zastupující žadatele 

Jméno a příjmení: 
 

Funkce, popř. jiný 

právní důvod 

zastoupení 

 

Telefon: 
 

E-mail: 
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Prokazování skutečných majitelů - jeli žadatelem právnická osoba 

Identifikace osob jednajících jménem žadatele 

 

Způsob jednání těchto osob 

a) jednají jako jeho statutární orgán 

b) jednají na základě udělené plné moci 

nehodící se škrtněte 

Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl  

a výše tohoto podílu 

 

Identifikace osob s podílem v osobě žadatele 

 

Povinnou přílohou k žádosti o dotaci je kopie úplného výpisu z Evidence skutečných majitelů dle 

zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, viz str. 5, Povinné přílohy k žádosti  

o dotaci, příloha č. 17. 

 
 

Místo realizace 

Ulice 
 

č. pop. / č. orient. 
 

Obec 
 

PSČ 
 

Parcelní číslo 

pozemku 

 

Stručný popis obnovy  
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Vyjádření státní památkové péče k plánované obnově 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:                                   Podpis, razítko: 

 

 

Datum:                                             Podpis, razítko: 
Závazné stanovisko nebo pravomocné 

rozhodnutí příslušného orgánu státní 

památkové péče k plánované obnově 

Datum  

Č. j.  

 

 

 

Vyjádření stavebního úřadu k plánované obnově 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:                                    Podpis, razítko: 

 

Datum:                                             Podpis, razítko: Doklad o možnosti provádět stavbu - pokud již 

byl vydán (stavební povolení s vyznačením 

právní moci, souhlas s ohlášením stavby)  

nehodící se škrtněte 

Datum  

Č. j.  

 

 

 

Financování projektu (v Kč vč. DPH) 

Požadovaná dotace  

Vlastní podíl žadatele  

Celkem   

 

 



4 

 

 

Předpokládaný termín realizace projektu 

Zahájení (den/měsíc/rok) 
 

Ukončení (den/měsíc/rok) 
 

 

 

 

Žadatel prohlašuje, že údaje jím uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé. 

 

Nedílnou součástí této žádosti jsou povinné přílohy dle přiloženého seznamu /viz str. 5/. 

 

 

 

 

 

Datum:  

Jméno a příjmení žadatele  

 

Podpis, popř. razítko 
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Povinné přílohy k žádosti o dotaci:  

1. Seznam příloh. 

2. Výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku (u právnických či podnikajících 

fyzických osob), kopie nebo výpis z internetu. 

3. Doklad o majetkoprávních vztazích k místu realizace projektu: kopie aktuálního výpisu 

z katastru nemovitostí včetně katastrální mapy z roku 2022, tj. výpisu  

a mapy z internetu. 

4. Závazné stanovisko nebo pravomocné rozhodnutí příslušného orgánu státní památkové péče 

vydané k plánované obnově objektu, kopie  

5. Doklad o možnosti provádět stavbu (stavební povolení s vyznačením právní moci, souhlas  

s ohlášením stavby, je-li vyžadováno), kopie.  

6. Položkový rozpočet od projektanta nebo zhotovitele, kopie. 

7. Fotodokumentace současného technického stavu domu dokladující nutnost obnovy. Váže se 

na druh a rozsah prací, na které je žádáno o poskytnutí dotace. Nutná je i fotografie celého 

objektu. 

8. Plná moc - v případě zplnomocnění ostatních vlastníků domu, event. dalších osob, originál 

(vzor na webových stránkách). 

9. Doklad o zajištění povinné finanční spoluúčasti: čestné prohlášení žadatele, originál.  

10. Doklad o zřízení bankovního účtu: kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu nebo potvrzení 

banky. 

11. Potvrzení o vyrovnání veškerých finančních závazků k rozpočtu města,  

tzv. bezdlužnosti, ne starší než 1 měsíc, originál (vzor na webových stránkách). 

12. Potvrzení Finančního úřadu, že právnická či podnikající fyzická osoba nemá daňové 

nedoplatky a penále (ne starší než 3 měsíce), kopie. 

13. Potvrzení od zdravotní pojišťovny, že právnická či podnikající fyzická osoba nemá 

nedoplatky a penále na nemocenském pojištění zaměstnanců (ne starší než 3 měsíce), kopie. 

14. Potvrzení od správy sociálního zabezpečení, že právnická či podnikající fyzická osoba nemá 

nedoplatky a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 

(ne starší než 3 měsíce), kopie. 

15. Podepsané a pravdivě vyplněné čestné prohlášení, že v uplynulých dvou fiskálních letech  

a v současném fiskálním roce neobdržel či obdržel podporu de minimis ve smyslu 

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107  

a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis publikované v Úředním 

věstníku Evropské unie pod číslem L 352/1 dne 24. 12. 2013). Tato příloha se týká 

právnických a podnikajících fyzických osob, originál (vzor na webových stránkách). 

16. Prohlášení plátce DPH, originál (vzor na webových stránkách).  

17. Úplný výpis z Evidence skutečných majitelů dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci 

skutečných majitelů – dokládá právnická osoba (kopie)  

Zahraniční právnická osoba doloží buď výpis ze zahraniční evidence obdobné evidenci 

skutečných majitelů, nebo, pokud taková zahraniční evidence neexistuje, sdělí identifikační 

údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické osoby, a předloží 

doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob k zahraniční právnické osobě, zejména výpis ze 

zahraniční evidence obdobné obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí 

statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina 

nebo stanovy. 

 

Případně další přílohy vyžádané poskytovatelem dotace.  



Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou 

 

Název projektu:……………………………………………………….. 

 

PLNÁ MOC 

 

Zmocnitel:  

Jméno………………………………………….…………. 

Datum narození……………………………. 

Bytem ……………………………………………………………………. 

 

Zmocněnec:  

Jméno………………………………………….…………. 

Datum narození……………………………. 

Bytem ……………………………………………………………………. 

 

Zmocnitel tímto zmocňuje zmocněnce ke všem právním úkonům spojeným s administrací 

žádosti o dotaci (1. a 2. kolo), zejména podpisu žádosti, předávání a přebírání dokumentů, 

podpisu smlouvy o poskytnutí dotace, předání závěrečného vyúčtování vč. žádosti o platbu, 

příjmu dotace apod. 

Zmocněnec tímto přebírá plnou moc od zmocnitele ve výše uvedeném rozsahu. 

 

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

Jméno a podpis zmocnitele                                                                  

 

 .…………………………………… 

Jméno a podpis zmocněnce 

 

V ……………………….……………dne ……………………….  



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K PODPOŘE MALÉHO ROZSAHU (DE MINIMIS)1 

 

Obdržené podpory de minimis 

 

Prohlašuji, že jsem ke dni podpisu tohoto prohlášení v rozhodném období (tj. v současném a dvou 

předcházejících účetních obdobích2) 

 

▪ neobdržel žádné podpory malého rozsahu (de minimis),  

▪ obdržel následující podpory malého rozsahu (de minimis): * 

 

 

Podpora 

poskytnutá dle 

nařízení Komise 

(EU) č. 

Datum 

poskytnutí 

podpory  

de minimis 

Poskytovatel 

podpory 

Výše obdržené 

podpory v Kč 

Výše obdržené 

podpory v €3 

     

     

     

     

 

V ……………………….…  dne …………………………  

 

 

 

……………………………………………………… 

Razítko, jméno a podpis oprávněné osoby 

 

1 Podpory poskytnuté podle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 

Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis publikované v Úředním věstníku Evropské unie pod číslem  

L 352/1 dne 24. 12. 2013. 

 
2 V souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, je účetní období definováno jako 

nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců. Účetní období se buď shoduje s kalendářním rokem, nebo je hospodářským 

rokem. Hospodářským rokem je účetní období, které může začínat pouze prvním dnem jiného měsíce, než je leden. 

3 K přepočtu CZK na EUR se použije kurz vydaný Evropskou centrální bankou platný k datu poskytnutí podpory de minimis. 

* Nehodící se škrtněte 

 

 



 

 

Potvrzení - závazky k statutárnímu městu Jablonec nad Nisou 
 

Toto potvrzení si žadatel nechá potvrdit na odboru ekonomiky Magistrátu města Jablonec nad Nisou, 

oddělení rozpočtu a poplatků (I. patro budovy radnice, č. dveří 110). 

 

 

Jméno a příjmení fyzické 

osoby nebo název právnické 

osoby 

Datum  

narození / IČ 
Bydliště / Sídlo 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

 

Potvrzení odboru ekonomiky MM Jablonec nad Nisou, oddělení rozpočtu a poplatků: 

 

 

 

Potvrzujeme, že výše uvedená osoba má* – nemá* nesplněné závazky vůči statutárnímu městu 

Jablonec nad Nisou. 

 

Datum, razítko, podpis: 

 

 

 

 

 

 

* nehodící se škrtněte 

 

 



Strana 1 (celkem 8)                              

Smlouva o poskytnutí dotace 

č. xxxx 
 

 

Smluvní strany:  

 

 

Statutární město Jablonec nad Nisou 

se sídlem   : Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 

zastoupené       : RNDr. Jiřím Čeřovským, primátorem 

IČ   : 00262340 

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu  : 121451/0100 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

na straně jedné 

 

a 

 

xxxxxxx, nar. xx. xx. xxxx 

se sídlem/bydliště   :  

zastoupený    :  

na základě plné moci ze dne 

IČ     :  

DIČ    :  

Bankovní spojení  :  

Číslo účtu    :  

(dále jen „příjemce“) 

 

na straně druhé 

 

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, 

poskytuje poskytovatel příjemci účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu statutárního města 

Jablonce nad Nisou (dále jen „Dotace“) na účel uvedený v čl. I. smlouvy a příjemce tuto 

dotaci v souladu se stanoveným účelem a podmínkami přijímá. 

 

 

Článek I. 

Předmět a účel smlouvy 

 

1. Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na projekt pod 

názvem: 

 

„xxxxx“, 

 

který byl schválen usnesením Zastupitelstva/Rady města Jablonec nad Nisou č. …..  

ze dne ….. 
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2. Příjemce se na základě této smlouvy zavazuje použít prostředky výhradně na úhradu 

nákladů spojených s obnovou budovy č. p. xxxx, název ulice č. orient., PSČ Jablonec nad 

Nisou. V rámci obnovy bude xxxxxxxxx.  

 

3. Fyzická realizace akce proběhne/proběhla od xxx do xxx. Zhotovitelem díla bude/byl xxx 

(název, IČ, adresa) 

 

4. Účelová neinvestiční dotace je/není poskytnuta v režimu „de minimis“ (NAŘÍZENÍ 

KOMISE (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 

o fungování Evropské unie na podporu de minimis publikované v Úředním věstníku 

Evropské unie pod číslem L 352/1 dne 24. 12. 2013) - právnické osoby  

a podnikající fyzické osoby.  

 

 

 

Článek II.  

Výše dotace a její uvolnění 

 

1. Celková výše účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad 

Nisou činí xxxx,-- Kč (slovy). Výše poskytnuté dotace je limitní.  

 

 

Celkové výdaje projektu Kč 

Celkové způsobilé výdaje Kč 

Dotace města Kč 

Spoluúčast příjemce dotace Kč 

 

 

Může dojít ke snížení výše dotace schválené zastupitelstvem/radou města, a to v případě 

snížení skutečně vynaložených neinvestičních způsobilých výdajů. 

 

2. Po ukončení realizace akce a schválení závěrečného vyúčtování, město vyplatí příjemci 

schválenou dotaci, a to do 20 pracovních dnů ode dne schválení závěrečného vyúčtování. 

 

3. Ze strany poskytovatele dotace, resp. příkazce finanční operace bude příjemci zaslán  

dopis o uvolněných finančních prostředcích. 

 

4. Na poskytnutí dotace není právní nárok. 

 

 

Článek III.  

Podmínky čerpání dotace 

 

1. Příjemce se zavazuje použít poskytnuté finanční prostředky hospodárným způsobem  

a pouze k účelu uvedenému v Článku I. této smlouvy a v souladu s podmínkami v této 

smlouvě uvedenými. 
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2. O použití a využití poskytovatelem poskytnutých finančních prostředků povede příjemce 

samostatnou průkaznou evidenci veškerých originálů dokladů vztahujících se k projektu  

po dobu jeho realizace a udržitelnosti.  

 

3. Termínem ukončení realizace projektu se rozumí ukončení veškerých aktivit na projektu. 

Nejzazší termín ukončení realizace projektu je stanoven do 31. 10. 2023. 

 

4. Projekt musí být vyúčtován do 20 pracovních dnů po ukončení realizace,  

tj. do 29. 11. 2023. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na 

příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy, který musí být do stanoveného 

termínu předložen oddělení dotací.  

 

5. Do způsobilých výdajů na realizaci projektu se započítávají jen výdaje, které vzniknou 

příjemci v souvislosti s realizací projektu dle čl. I této smlouvy a v termínu dle č. III. odst. 

3 této smlouvy. Datum způsobilosti výdajů začíná dnem rozhodnutí příslušného orgánu 

města o poskytnutí dotace. DPH je považováno za způsobilý výdaj v případě, kdy příjemce 

není plátcem DPH nebo neuplatňuje v souvislosti s realizací projektu dle čl. I této smlouvy 

nárok na odpočet DPH na vstupu. 

 

6. Příjemce předložil k podpisu smlouvy následující dokumenty: 

 

• smlouvu o dílo nebo oběma stranami podepsanou objednávku na realizaci příslušného 

opatření uzavřenou mezi příjemcem dotace a zhotovitelem projektu, kopie, která bude 

mimo jiné obsahovat: 

- termín realizace  

- oceněný položkový rozpočet zhotovitele akce, 

- ustanovení upravující záruku za jakost a odpovědnost za vady díla ze strany 

zhotovitele, 

- závazek zhotovitele spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona  

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, po dobu realizace a udržitelnosti projektu, 

• případně další doklady související s projektem vyžádané poskytovatelem dotace. 

 

7. Příjemce je povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat poskytovatele, 

oddělení dotací, o jakékoliv změně v údajích uvedených ve smlouvě ohledně jeho osoby, 

účelu a výši dotace, termínu realizace projektu a o všech dalších okolnostech, které mají 

nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle této smlouvy. To platí i po dobu 

udržitelnosti projektu. Město změnu vyhodnotí, pošle příjemci vyjádření a případně uzavře 

s příjemcem dotace Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace. 

 

8. V případě rozhodnutí o přeměně příjemce, fúzi, zániku s likvidací či rozdělení na dva či 

více samostatných subjektů v době účinnosti této smlouvy, je příjemce povinen neprodleně 

kontaktovat poskytovatele za účelem sdělení informace, jak poskytnutou dotaci vypořádat 

v návaznosti na tuto skutečnost. V případě, že dochází u příjemce k zániku s likvidací, je 

příjemce povinen vrátit nedočerpané prostředky poskytovateli, a to nejpozději do zahájení 

likvidace příjemce. V případě, že v důsledku zániku příjemce s likvidací není možné 

realizovat projekt, na který byla poskytnuta dotace, je příjemce povinen vrátit celou částku 

poskytnuté dotace poskytovateli, a to nejpozději do zahájení likvidace příjemce. Pokud 

příjemce nevrátí do stanovených lhůt poskytnutou dotaci, stávají se prostředky dotace 
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zadrženými ve smyslu ust. § 22 a násl. zák. č. 250/2000 Sb., a bude tak následně 

postupováno dle tohoto zákona. 

 

9. Doba udržitelnosti projektu je stanovena na 5 let ode dne schválení Závěrečného 

vyúčtování akce. O dané skutečnosti bude příjemce informován poskytovatelem písemně. 

 

10. V případě převodu nemovitosti na jiného vlastníka, resp. spoluvlastníka v průběhu doby 

udržitelnosti projektu budou povinnosti příjemce dotace spolu s převodem vlastnických 

práv k nemovitosti přecházet na nového vlastníka, resp. spoluvlastníka nemovitosti. 

 

11. Příjemce, u něhož v době plnění Smlouvy o poskytnutí dotace (realizace a udržitelnost 

projektu) dojde k zániku, je povinen tuto skutečnost oznámit do 10 pracovních dnů  

a přednostně vypořádat vztah k rozpočtu města. 

           

12. K závěrečnému vyúčtování předloží příjemce dotace níže uvedené doklady: 

• závěrečné vyúčtování projektu, viz příloha č. 1 smlouvy 

• žádost o platbu, viz příloha č. 2 smlouvy 

• kopie účetních dokladů - faktury (včetně rozpisu fakturovaných prací) a doklady  

o jejich úhradě (výpisy z bankovních účtů nebo pokladní doklady) 

• kopie protokolu o předání a převzetí dokončeného díla 

• kopie kolaudačního souhlasu nebo dokladu o ohlášení záměru o užívání dokončené 

stavby, je-li vyžadováno 

• aktuální potvrzení příjemce o bezdlužnosti (ne starší než 1 měsíc), originál 

• fotodokumentace vypovídající o výsledku obnovy 

• případně další doklady související s projektem vyžádané poskytovatelem dotace 

 

Účetní doklady musí být vystaveny na příjemce dotace. Součástí každé faktury bude rozpis 

fakturovaných prací. Z účetních dokladů bude zřejmý účel a způsob využití poskytnutých 

finančních prostředků poskytovatele. Zálohové faktury, směnky, úvěrové smlouvy, dohody 

o vzájemném započtení závazků a jim podobné doklady se nepovažují za podklad  

k závěrečnému vyúčtování a nejsou považovány za způsobilé výdaje. 

 

13. Příjemce je povinen vrátit poskytovatelem poskytnuté finanční prostředky nebo jejich část 

na účet poskytovatele, pokud je užil v rozporu s touto smlouvou, a to nejpozději do 10 

pracovních dnů od doručení písemného zjištění poskytovatele o porušení některého 

ustanovení této smlouvy. Rozhodným dnem pro vrácení finančních prostředků výše 

uvedených je den, kdy příjemce zadal platný příkaz k provedení platby. 

 

14. Příjemce se zavazuje, že po dobu udržitelnosti projektu neumístí na objektu v úrovni od  

2. n. p. a výše reklamní bannery, polepy atp. 

 

 

Článek IV. 

Kontrola hospodaření a sankce za nedodržení účelu a podmínek smlouvy 

 

1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny zejména v souladu s § 9 odst. 2 zákona  

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, provádět kontroly 
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dodržení účelu a podmínek, za kterých byla účelová dotace poskytnuta a čerpána. Tuto 

kontrolu vykonávají pověření zaměstnanci města, a to po dobu realizace a udržitelnosti 

projektu. Bude se jednat o doložení samostatné průkazné evidence k projektu.  

 

2. Porušení povinností, stanovených touto smlouvou příjemcem spočívající v neoprávněném 

použití nebo zadržení peněžních prostředků je porušením rozpočtové kázně ve smyslu  

§ 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 

znění. 

 

3. Výše odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a pravidla pro ukládání a promíjení 

odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně jsou stanovena v ust. § 22 zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Výše 

odvodu a penále musí příjemce uhradit na účet poskytovatele číslo 19-121451/0100 pod 

variabilním symbolem č. xxxxxxxxxxx. 

 

4. Za nesplnění podmínek uvedených v článku III. odst. 2 a odst. 14 činí sankce 10 %  

z přiznané dotace za každou podmínku zvlášť. Sankce je splatná do 10 pracovních dnů od 

doručení písemného zjištění poskytovatele o porušení uvedené podmínky včetně výše 

nařízené sankce, kterou musí příjemce uhradit na účet poskytovatele číslo  

19-121451/0100, pod variabilním symbolem č. xxxxxxxxx nebo je příjemci zaslána dotace 

snížená o výši poskytovatelem stanovené sankce pro porušení uvedené podmínky smlouvy.  

 

5. Za nesplnění podmínek uvedených v článku III. odst. 3 a 4 činí sankce 50 % z přiznané 

dotace, nejvýše však do výše přiznané a skutečně poskytnuté dotace. Sankce je stanovena 

za každou nesplněnou podmínku a je splatná do 10 pracovních dnů od doručení písemného 

zjištění poskytovatele o porušení některé z podmínek včetně výše nařízené sankce, kterou 

musí příjemce uhradit na účet poskytovatele číslo 19-121451/0100, pod variabilním 

symbolem č. xxxxxxxxxxx nebo je příjemci zaslána dotace snížená o výši poskytovatelem 

stanovené sankce pro porušení uvedené podmínky smlouvy. 

 

6. Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou bezhotovostního 

převodu na účet poskytovatele. 

 

 

Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu, sídla, IČ (u právnických osob), předmětu  

a účelu smlouvy a výše poskytnuté dotace. 

 

2. Poskytnutá dotace je finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb.,  

o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 

 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva a její případné dodatky budou 

zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv). 

 

4. Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními 

zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýrazněním textu či přímo  
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ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo 

jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona. 

 

5. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6  

odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 

6. Vztah založený touto smlouvou lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních 

stran. Dohoda o ukončení této smlouvy musí být v souladu s ust. § 167 zák. č. 500/2004 

Sb., správní řád, písemná a musí v ní být uvedeny důvody, které vedly k ukončení této 

smlouvy, včetně způsobu vzájemného vypořádání práv a povinností smluvních stran. 

 

7. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě lze činit pouze formou písemných, očíslovaných 

dodatků. 

 

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  

 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení si ponechá 

poskytovatel a jedno vyhotovení obdrží příjemce. 

 

10. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku a předpisy souvisejícími. 

 

11. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, porozuměly jí a smlouva 

plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli. 

 

 

V Jablonci nad Nisou dne: ……………. V Jablonci nad Nisou dne: ............................. 

 

 

Poskytovatel: Příjemce: 

 

 

 

……………………………. ………………………………… 

RNDr. Jiří Čeřovský xxxxxxxxxxx 

primátor 
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Příloha č. 1 
 

Závěrečné vyúčtování projektu  

 

Název projektu: 
 

Jméno / název příjemce:  
 

Číslo smlouvy:  
 

Bankovní spojení příjemce: 
 

Celková výše způsobilých výdajů dle Smlouvy 

o poskytnutí dotace (v Kč): 

 

Výše dotace dle Smlouvy o poskytnutí dotace 

(v Kč): 

 

Celková výše způsobilých výdajů skutečně 

vynaložených příjemcem na projekt (v Kč): 

 

Výše požadované dotace dle skutečných 

výdajů (v Kč): 

 

Jméno, příjmení a telefon osoby zodpovědné  

za vyúčtování projektu: 

 

 

Soupis účetních dokladů: 

Pořad. č. 

Číslo 

daňového příp. 

účetního 

dokladu 

Účel výdaje Částka  
Datum 

úhrady  

     

     

     

     

 

CELKEM v Kč:  

 

Plátce DPH uvede částky bez DPH (pro tyto účely je za plátce DPH považována osoba, která 

uplatňuje nárok odpočtu DPH na vstupu). 

Součástí vyúčtování musí být kopie prvotních daňových dokladů nebo kopie zjednodušených 

daňových dokladů příp. kopie účetních dokladů a kopie příslušných dokladů o zaplacení 

(výpis z bankovního účtu nebo pokladní doklad). 

Všechny doklady musí být označeny pořadovými čísly uvedenými v prvním sloupci soupisu 

účetních dokladů. Doklady o zaplacení pak pořadovými čísly dokladů, ke kterým se platba 

vztahuje.  

Prohlašuji, že všechny údaje, které jsem uvedl (a) v závěrečném vyúčtování, jsou pravdivé. 

 

Datum:  

Jméno a příjmení oprávněné osoby:  

Podpis, popř. razítko  
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Příloha č. 2 

 

Žádost o platbu 

 

 
1. Identifikační údaje 

 

Název projektu:     

Název příjemce:    

Číslo smlouvy:  

 

2. Bankovní spojení   

 

Název banky:   

Číslo účtu příjemce a kód banky: 

Měna účtu: 

Variabilní symbol: 

 

3. Finanční údaje (v Kč)  

 

Celkové výdaje projektu dle Smlouvy:  

Celkové způsobilé výdaje (ZV) dle Smlouvy: 

Dotace dle Smlouvy: 

Spoluúčast příjemce dle Smlouvy: 

 

Celkové předkládané výdaje: 

Celkové předkládané ZV: 

Výše požadované dotace:  

Doložená spoluúčast příjemce: 

 

Plátce DPH uvede částky bez DPH (pro tyto účely je za plátce DPH považována osoba, která 

uplatňuje nárok odpočtu DPH na vstupu). 

 

Prohlašuji, že všechny údaje, které jsem uvedl (a) v žádosti o platbu, jsou pravdivé. 

 

 

Datum:  

Jméno a příjmení oprávněné osoby:  

Podpis, popř. razítko  

 


