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Město Šluknov  
vyhlašuje na základě usnesení Rady města 8/111R/2018  

ze dne 6. srpna 2018 
 

Neinvestiční dotační program na opravy fasád a 
střech v roce 2019 

 
 

1) Účel dotace 
a) Dotace je určena pro způsobilé žadatele, kteří opravují fasády či střechy v souladu 

s vyhlášeným programem a tím se podílí na hezkém vzhledu města Šluknov. 
b) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu ust. § 2 písm. j) zákona č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole, v platném znění. 
 

2) Okruh způsobilých žadatelů 
a) Na opravu fasády a střechy může požádat každá fyzická nebo právnická osoba, která 

vlastní dům k trvalému bydlení na katastrálním území Šluknov ve vymezené městské 
památkové zóně Šluknov (viz příloha) 

 
3) Důvody podpory 
Město Šluknov bude podporovat opravy fasád a ve městě  
u soukromých subjektů a objektů města, které se tímto podílí na hezkém vzhledu města  
a podporují tak celkový estetický dojem pro obyvatele i návštěvníky města Šluknov. 
 
4) Předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu města 
Šluknov pro rok 2019 bude 600.000 Kč  
 
Celková výše finančních prostředků v programu dotační politiky je limitována objemem 
finančních prostředků, které jsou vyčleněny ve schváleném rozpočtu města Šluknov. 
 
5) Kritéria pro stanovení výše dotace 

a)  Dotace na opravu (ne pouhý nátěr či zateplení) fasády činí 300 Kč/m2 na čelní stěnu  
a 150 Kč/m2 na stěny ostatní. Maximální výše dotace činí 60.000 Kč na jeden obytný 
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dům. V případě, že oprava probíhá v průběhu několika let, výše dotace za každý rok se 
sčítají a po dosažení 60.000 Kč na jeden obytný dům není nárok na další dotaci. 

 
b) Dotace na výměnu krytiny (ne pouhý nátěr nebo částečná oprava střechy nebo 

částečná oprava střechy nebo přeložení krytiny vyjma břidlice) činí 300 Kč/m2 na čelní 
část střechy, 150 Kč/m2 na části ostatní. Maximální výše dotace činí 40.000 Kč na 
jeden obytný dům. V případě, že oprava probíhá v průběhu několika let, výše příspěvku 
za každý rok se sčítají a po dosažení 40.000 Kč na jeden obytný dům není nárok na 
další dotaci. 

 
6) Lhůta pro podání žádosti 

a) Žádosti lze podávat nejdříve 30 dní po vyvěšení dotačního programu na úřední desce 
MěÚ, nejpozději do 15.11.2018. 

b) Vytištěnou a signovanou žádost žadatel doručí na formulářích, které jsou přílohou 
tohoto programu osobně či poštou do podatelny MěÚ Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 
Šluknov. 

 
7) Kritéria pro hodnocení žádosti 
a) Dotace bude přidělována na základě rozhodnutí Rady/Zastupitelstva města. Před 

zahájením opravy fasády, či střechy shlédne stávající stav příslušná komise jmenovaná 
Radou města Šluknov. O stavu před zahájením opravy bude pořízena jednoduchá 
fotodokumentace. Komise určí, která stěna fasády nebo část střechy bude považována 
za čelní nebo průčelní. Žádosti budou příslušnou komisí ohodnoceny dle tabulky Kritéria 
pro hodnocení žádosti podaných v rámci Neinvestičního dotačního programu na opravy 
fasád a střech v roce 2019, tvořící přílohu programu. 
 

b) S opravou nesmí být započato do doby pořízení fotodokumentace stávajícího stavu. 
V případě nutnosti lze domluvit dřívější termín místního šetření, a to na Odboru rozvoje 
a životního prostředí MěÚ Šluknov na tel. 412 315 315, e-mail- busek@mesto-
sluknov.cz (p. Bc. Michal Bušek). 
 

c) Příspěvky budou přiznány pouze za předpokladu předložení Závazného stanoviska 
SPP MěÚ Rumburk a prověření, že budou práce provedeny v jeho souladu. Město 
Šluknov nebude v této lokalitě podporovat akce s instalací plastových oken a dveří. 

 
d) Nejpozdější termín dokončení opravy a podání písemného oznámení je stanoven na 

31. října 2019. 
 

e) Dokončení opravy fasády, střechy a rekonstrukce oplocení oznámí majitel objektu 
písemně na ORŽP MěÚ, komise posoudí nový vzhled a oznámí RM, zda podmínky 
pro přiznání dotace byly splněny. 

 
f) Žadatel o dotaci na opravu střechy spolu s oznámením o ukončení opravy předloží 

doklad o způsobu likvidace původní krytiny. 
 

8) Lhůta pro rozhodnutí o žádosti  
a) od 20. listopadu 2018 do 20. prosince 2018 u žádostí schvalovaných radou města 
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b) od 20. listopadu 2018 do 28. února 2019 u žádostí schvalovaných zastupitelstvem 
města 

 
9) Podmínky pro poskytnutí dotace 

a) Formuláře žádosti si zájemci mohou vyzvednout na Odboru rozvoje a životního 
prostředí Městského úřadu Šluknov, na podatelně MěÚ, nebo jsou ke stažení na 
stránkách města www.mesto-sluknov.cz.  

b) Na dotaci není právní nárok a finanční prostředky budou přidělovány až do vyčerpání 
limitu (stanoveného v rozpočtu města) postupně tak, jak budou opravy realizovány, 
resp. zkontrolovány. 

c) Neúplné žádosti nebudou přijímány. 
d) Mezi uchazeče o dotaci nebudou zařazeni ti žadatelé, kteří mají nevyrovnané 

závazky vůči městu (dluhy na nájemném, místních poplatcích ze psů, za odpad 
apod.).  
 

 
10) Přílohy  
Příloha č. 1 Žádost o dotaci na opravu fasády 
Příloha č. 2 Žádost o dotaci na opravu střechy 
Příloha č. 3 Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
Příloha č. 4 Kritéria pro hodnocení žádostí 
Příloha č. 5 Rozsah Městské památkové zóny Šluknov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:………………………………………….. 
Sejmuto z úřední desky dne:……………………………………………. 

http://www.mesto-sluknov.cz/
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Část A - Obecné údaje o projektu a předkladateli projektu 
 

 
1 - Název projektu: 
 
 
2 – Předkladatel - Žadatel: 

a) název organizace/jméno a příjmení fyzické osoby: 
 

b) IČ/datum narození  
 

c) sídlo organizace/adresa trvalého pobytu: 
 

d) právní forma: 
 

e) www, e-mail: 
 

f) identifikace osob s podílem v právnické organizaci 
 

g) identifikace osob, ve kterých má právnická organizace podíl 
 
 
 
3 - Statutární zástupce organizace – jméno, adresa, telefon, e-mail: 
 
 
4 - Zodpovědný řešitel projektu - jméno, adresa, telefon, e- mail: 
 
 
   
5 - Celkové náklady na projekt a rozpočet projektu: 
Výdaje projektu vyčíslené v tis. Kč 
 
 
 
 
6 - Požadovaná částka – dotace od města Šluknov: 
 
 
7 – Účel, na který chce žadatel dotaci získat 
 
 
 
8 - Peněžní ústav, číslo účtu předkladatele projektu:    
 
 
 
9 - Jiné organizace přispívající na projekt/další finanční zdroje:   
 

 
 

Žádost o neinvestiční účelovou dotaci na opravu fasády 
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10 - Termín realizace projektu (od kdy do kdy bude projekt probíhat, časový harmonogram): 
 
 
 
 
 

 
Část B – Popis projektu 

 
1 - Řešitelská skupina, spolupracující organizace, odborní partneři: 
 
 
 
 
 
 
2 - Vlastní obsah a popis projektu (zde podrobněji popište váš projekt – rozsah prací, postup prací, 
použití materiálů, barevné řešení, apod.): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 - Způsob medializace projektu (zde uveďte vaši představu, jak budete projekt propagovat, 
     jak se o něm dozví veřejnost, pokud je předpoklad, že budete např. svojí aktivitou 
     propagovat město, nezapomeňte to zde popsat) 

  
 
 
 
 
 

 
Část C – Prohlášení o pravdivosti údajů; Prohlášení o bezdlužnosti vůči veřejné správě, 

Souhlas se zveřejněním údajů  
 

 
1. Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. 

 
2. Prohlašuji, že ke dni podání žádosti o neinvestiční účelovou dotaci nemá Předkladatel  - Žadatel dluh 
vůči městu Šluknov, ani vůči organizacím jím zřízeným nebo založeným. 

 
3. Prohlašuji, že jsem se seznámil s Neinvestičním dotačním programem na opravy fasád, střech a květino  
výzdoby v roce 2019 a tyto zcela bez připomínek a výhrad přijímám a akceptuji. 

 
4. Souhlasím se zveřejněním svých identifikačních údajů, identifikačních údajů projektu, výše 
       požadované dotace, a v případě poskytnutí dotace též výše poskytnuté dotace a dotačního titulu. 
 
5. Beru na vědomí, že město Šluknov je povinnou osobou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., zákon o 
svobodném přístupu k informacím a že město Šluknov je povinno plnit řádně své povinnosti podle tohoto 
zákona. 
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 6. Vyplněním výše uvedených údajů dávám správci osobních údajů, kterým je město Šluknov,   Městský 
úřad Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, IČO 00261688 (dále jen“ správce“) souhlas se zpracováním 
těchto osobních údajů, a to za účelem hodnocení žádosti a následného uzavření smlouvy. Beru na 
vědomí, že udělení souhlasu pro mě nepředstavuje jakýkoliv závazek nebo povinnost vyplývající z 
poskytnutí informací prostřednictvím kontaktů, s jejichž zpracováním jsem vyslovil souhlas a skutečnost, 
že tyto osobní údaje nebudou mimo oprávněných zaměstnanců správce nebo mnou označeným osobám 
či subjektům předávány jiným příjemcům. Současně prohlašuji, že mi byly poskytnuty povinné informace 
o zpracování osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese http://www.mestosluknov.cz/cz/urad-
zpracovani-osobnich-udaju.html. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytnou pro uplatňování 
práv a plnění povinností ze závazků se subjekty údajů nebo právnickými osobami, za něž jedná subjekt 
údajů (zpravidla alespoň v rozsahu obecné promlčecí doby), a dále v nezbytném rozsahu pro účely 
oprávněných zájmů obce například pro budoucí prokázání vlastnického práva. 

 
 
 

    Ve Šluknově dne: ……………………   Jméno a podpis řešitele projektu: 
 
 
 
    Jméno, podpis a razítko statutárního zástupce žádajícího subjektu: 
 
 
 

 
Přílohy:  
Doklady právní subjektivity žadatele 
fyzická osoba nepodnikající  

- prostá kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení 
peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, 

- souhlasné závazné stanovisko orgánu Státní památkové péče MěÚ Rumburk 
fyzická osoba podnikající  

- prostá kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení 
peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, 

- prosté kopie dokladů o oprávnění žadatele k vykonávané činnosti (např. výpis 
z živnostenského rejstříku) 

- prostá kopie dokladu o přidělení IČ 
- souhlasné závazné stanovisko orgánu Státní památkové péče MěÚ Rumburk 
 

právnická osoba 
- prostá kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení 

peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, 
- prosté kopie dokladů o právní subjektivitě žadatele (např. výpis z obchodního rejstříku, výpis 

ze spolkového rejstříku, zřizovací či zakladatelská listina apod.) s doložkou o registraci 
příslušným orgánem, 

- prosté kopie dokladů o přidělení IČ, v případě, že nevyplývá z obsahu výše uvedených 
dokladů, 

- prosté kopie dokladů o volbě nebo jmenování statutárního orgánu, současně s dokladem 
osvědčujícím oprávnění příslušných osob jednat jménem žadatele, či v zastoupení žadatele 
(např. písemné zmocnění k zastupování), v případě, že nevyplývá z obsahu výše uvedených 
dokladů, 

- prosté kopie dokladu identifikující osoby s podílem v právnické osobě, 
- prosté kopie dokladu identifikující osoby, v nichž má právnická osoba přímý podíl a o výši 

tohoto podílu. 
- souhlasné závazné stanovisko orgánu Státní památkové péče MěÚ Rumburk 
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Část A - Obecné údaje o projektu a předkladateli projektu 

 
 
1 - Název projektu: 
 
 
2 – Předkladatel - Žadatel: 

a) název organizace/jméno a příjmení fyzické osoby: 
 

b) IČ/datum narození  
 

c) sídlo organizace/adresa trvalého pobytu: 
 

d) právní forma: 
 

e) www, e-mail: 
 

f) identifikace osob s podílem v právnické organizaci 
 

g) identifikace osob, ve kterých má právnická organizace podíl 
 
 
 
3 - Statutární zástupce organizace – jméno, adresa, telefon, e-mail: 
 
 
 
4 - Zodpovědný řešitel projektu - jméno, adresa, telefon, e- mail: 
 
 
   
5 - Celkové náklady na projekt a rozpočet projektu: 
Výdaje projektu vyčíslené v tis. Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 - Požadovaná částka – dotace od města Šluknov: 
 
 
7 – Účel, na který chce žadatel dotaci získat 
 
 
 
8 - Peněžní ústav, číslo účtu předkladatele projektu:    

 
 

Žádost o neinvestiční účelovou dotaci na opravu střechy 
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9 - Jiné organizace přispívající na projekt/další finanční zdroje:   
 
 
 
 
10 - Termín realizace projektu (od kdy do kdy bude projekt probíhat, časový harmonogram): 
 
 
 
 
 

 
Část B – Popis projektu 

 
1 - Řešitelská skupina, spolupracující organizace, odborní partneři: 
 
 
 
 
2 - Vlastní obsah a popis projektu (zde podrobněji popište váš projekt - rozsah prací, postup prací, 
použití materiálů, barevné řešení): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 - Způsob medializace projektu (zde uveďte vaši představu, jak budete projekt propagovat, 
     jak se o něm dozví veřejnost, pokud je předpoklad, že budete např. svojí aktivitou 
     propagovat město, nezapomeňte to zde popsat) 

  
 
 
 
 

 
Část C – Prohlášení o pravdivosti údajů; Prohlášení o bezdlužnosti vůči veřejné správě, 

Souhlas se zveřejněním údajů  
 

 
1. Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. 

 
2. Prohlašuji, že ke dni podání žádosti o neinvestiční účelovou dotaci nemá Předkladatel  - Žadatel dluh 
vůči městu Šluknov, ani vůči organizacím jím zřízeným nebo založeným. 

 
 

3.  Prohlašuji, že jsem se seznámil s Neinvestičním dotačním programem na opravy fasád, střech a 
květinové výzdoby v roce 2019 a tyto zcela bez připomínek a výhrad přijímám a akceptuji. 

 
4. Souhlasím se zveřejněním svých identifikačních údajů, identifikačních údajů projektu, výše 
       požadované dotace, a v případě poskytnutí dotace též výše poskytnuté dotace a dotačního titulu. 
 
5. Beru na vědomí, že město Šluknov je povinnou osobou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., zákon o 
svobodném přístupu k informacím a že město Šluknov je povinno plnit řádně své povinnosti podle tohoto 
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zákona. 
 
6. Vyplněním výše uvedených údajů dávám správci osobních údajů, kterým je město Šluknov,   Městský 
úřad Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, IČO 00261688 (dále jen“ správce“) souhlas se zpracováním 
těchto osobních údajů, a to za účelem hodnocení žádosti a následného uzavření smlouvy. Beru na 
vědomí, že udělení souhlasu pro mě nepředstavuje jakýkoliv závazek nebo povinnost vyplývající z 
poskytnutí informací prostřednictvím kontaktů, s jejichž zpracováním jsem vyslovil souhlas a skutečnost, 
že tyto osobní údaje nebudou mimo oprávněných zaměstnanců správce nebo mnou označeným osobám 
či subjektům předávány jiným příjemcům. Současně prohlašuji, že mi byly poskytnuty povinné informace 
o zpracování osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese http://www.mestosluknov.cz/cz/urad-
zpracovani-osobnich-udaju.html. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytnou pro uplatňování 
práv a plnění povinností ze závazků se subjekty údajů nebo právnickými osobami, za něž jedná subjekt 
údajů (zpravidla alespoň v rozsahu obecné promlčecí doby), a dále v nezbytném rozsahu pro účely 
oprávněných zájmů obce například pro budoucí prokázání vlastnického práva. 
 

 
    Ve Šluknově dne: ……………………   Jméno a podpis řešitele projektu: 
 
 
 
    Jméno, podpis a razítko statutárního zástupce žádajícího subjektu: 
 
 

 
Přílohy:  
Doklady právní subjektivity žadatele 
fyzická osoba nepodnikající  

- prostá kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení 
peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, 

- souhlasné závazné stanovisko orgánu Státní památkové péče MěÚ Rumburk 
fyzická osoba podnikající  

- prostá kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení 
peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, 

- prosté kopie dokladů o oprávnění žadatele k vykonávané činnosti (např. výpis 
z živnostenského rejstříku) 

- prostá kopie dokladu o přidělení IČ 
- souhlasné závazné stanovisko orgánu Státní památkové péče MěÚ Rumburk 
 

právnická osoba 
- prostá kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení 

peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, 
- prosté kopie dokladů o právní subjektivitě žadatele (např. výpis z obchodního rejstříku, výpis 

ze spolkového rejstříku, zřizovací či zakladatelská listina apod.) s doložkou o registraci 
příslušným orgánem, 

- prosté kopie dokladů o přidělení IČ, v případě, že nevyplývá z obsahu výše uvedených 
dokladů, 

- prosté kopie dokladů o volbě nebo jmenování statutárního orgánu, současně s dokladem 
osvědčujícím oprávnění příslušných osob jednat jménem žadatele, či v zastoupení žadatele 
(např. písemné zmocnění k zastupování), v případě, že nevyplývá z obsahu výše uvedených 
dokladů, 

- prosté kopie dokladu identifikující osoby s podílem v právnické osobě, 
- prosté kopie dokladu identifikující osoby, v nichž má právnická osoba přímý podíl a o výši 

tohoto podílu. 
- souhlasné závazné stanovisko orgánu Státní památkové péče MěÚ Rumburk 
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Veřejnoprávní smlouva 
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov uzavřená dle 

zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění z neinvestiční dotačního programu na opravy 
fasád a střech v roce 2019 

 
Poskytovatel: 
Město Šluknov  
se sídlem nám. Míru 1, 407 77 Šluknov 
zastoupené Mgr. Evou Džumanovou, starostkou města  
IČ 00261688 
Bankovní spojení: ČSOB a.s. číslo účtu 108724561/0300 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
Příjemce: 
Název/obchodní firma/ jméno a příjmení  …………………………… 
se sídlem/bydliště……………………….. 
Zastoupený……………………… 
IČ/datum narození ……………………………….. 
Bankovní spojení: ………………………………. 
(dále jen příjemce) 
uzavírají tuto veřejnoprávní smlouvu (dále jen smlouva) 
 

 
I. Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace na rok 2019 (dále jen 
„dotace“) příjemci z rozpočtu města Šluknov na rok 2019:   
ve výši ……… Kč na základě žádosti ze dne ……………….  
 

2. Příjemce se zavazuje použít tuto dotaci na zajištění pokrytí výdajů: 
na ………………………………………(dále jen „projekt“)  
  
Dotace bude poskytnuta jednorázově. 

 
 

II. Základní ustanovení 
1. Dotace podle čl. I. odst. 1) této smlouvy se poskytuje výhradně za účelem 

vymezeným v čl. I. odst. 2) této smlouvy prostřednictvím účtu poskytovatele. 
2. Dotace bude příjemci poukázána poskytovatelem na základě řádně uzavřené 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace mezi poskytovatelem 
a příjemcem a po vypořádání všech závazků k poskytovateli 

3. Příjemce odpovídá za řádné a hospodárné použití přidělených prostředků v průběhu 
kalendářního roku 2019, a to nejpozději do 31.12.2019. Dotace je poskytnuta pouze 
na úhradu nezbytných nákladů realizovaného projektu. Závěrečné vyúčtování nesmí 
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vykazovat zisk. Příjemce nesmí prostředky poskytnuté dotace poskytnout jiným 
právnickým nebo fyzickým osobám, pokud se nejedná o přímou úhradu nákladů 
spojených s realizací projektu, na nějž byla dotace poskytnuta. 

4. V případě dosažení zisku u podporovaného projektu bude poskytnutá dotace 
ponížena o výši zisku, až do výše poskytnuté dotace. 

5. V případě, že dotace nebude čerpána částečně, nebo v plné výši, je žadatel povinen 
nespotřebované finanční prostředky vrátit na účet poskytovatele č. 108724561/0300. 

6. Na poskytnutí dotace není právní nárok. 
 
 

III. Povinnosti příjemce 
1. Příjemce je povinen po uskutečnění účelu dotace předložit poskytovateli řádně a včas 

vyúčtování poskytnuté dotace dle této smlouvy. Toto vyúčtování předloží nejpozději do 
jednoho měsíce následujícího po ukončení akce na Odbor ekonomický Městského 
úřadu Šluknov prostřednictvím podatelny 
 

2. Příjemce je povinen předložit vyúčtování dotace dle této smlouvy a podle příslušných 
ustanovení zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně 
účetních dokladů, zprávy o činnosti a dalších dokladů, s originálním podpisem 
eventuelně razítkem příjemce. 
 
Vyúčtování u projektu: zprávou o průběhu projektu, soupisem veškerých příjmů a 
výdajů na akci skutečně vynaložených a kopiemi všech účetních dokladů z dotace 
hrazených.  
 

3. Účetní doklady prokazující čerpání dotace musí mít všechny náležitosti účetních 
dokladů. 

4.  Příjemce je povinen zajistit řádné a oddělené sledování čerpání dotace. Příjemce je 
povinen zajistit, aby jím vedená evidence podle platných předpisů splňovala náležitosti 
účetních dokladů a předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím trvanlivost. 

5. Příjemce je povinen po dobu deseti let od skončení akce archivovat následující 
podkladové materiály: 
a) žádost včetně povinných příloh, 
b) tuto smlouvu, 
c) originály dokladů týkajících se podporovaného projektu, 
d) dokumentaci o zadání veřejné zakázky, je-li zadávána, 
e) finanční vyúčtování dotace. 

6. Jakékoli právní jednání příjemce dotace, týkající se změny, zrušení nebo likvidace 
příjemce v době platnosti této smlouvy, je příjemce dotace povinen oznámit 
poskytovateli dotace před uskutečněním tohoto jednání a je povinen zajistit, aby jeho 
právní nástupce splnil všechny povinnosti, vyplývající z této smlouvy. V případě 
porušení této povinnosti je poskytovatel dotace oprávněn od této smlouvy odstoupit a 
požadovat vrácení dotace či její části zpět. Zrušení příjemce dotace s likvidací v době 
platnosti této smlouvy, je důvodem pro odstoupení od této smlouvy poskytovatelem 
dotace s právem poskytovatele dotace požadovat vrácení celé dotace zpět.  

7. Příjemce dotace je povinen zajistit řádné a oddělené sledování čerpání dotace. 
Příjemce, který nevede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., je povinen vést 
daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci 
splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, s 
výjimkou § 11 odst. 1 písm. f), a aby předmětné doklady byly správné, úplné, 
průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem 
zaručujícím jejich trvanlivost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny 
analyticky ve vztahu k dotaci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se 
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vážou k dotaci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení 
originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením „hrazeno z 
dotace města Šluknov ve výši ______ Kč“. Příjemce uvede toto označení 
zejména na originálech výpisů z bankovního účtu, výdajových pokladních 
dokladech a dále pak na originálech faktur, zjednodušených daňových dokladech, 
smlouvách (pokud na jejich základě probíhá fakturace či platba), originálech 
evidence docházky a mzdových listech. Porušení této povinnosti či neprokázání 
účelu a způsobu čerpání a použití dotace se považuje za podstatné porušení 
smlouvy.  

8. Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně 
k účelu uvedenému v čl. I. této smlouvy. 

 
 

IV. Další ujednání 
1. Pokud bude objektivně zjištěno, že poskytnutá dotace byla použita jinak, než je 

uvedeno v čl. I. odst. 2) této smlouvy, je příjemce povinen vrátit předmětnou dotaci v 
plné výši na účet poskytovatele do deseti kalendářních dnů od písemné výzvy 
poskytovatele dotace.  
 

2. V případě porušení podmínek uvedených v této smlouvě ze strany příjemce, se na 
tyto bude pohlížet jako na porušení rozpočtové kázně ve smyslu §22 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů a poskytovatel má právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení 
poskytnuté dotace v plné výši či její části. Prokáže-li se po poskytnutí dotace, že tato 
naplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 87 až 89 Smlouvy o založení Evropského 
společenství, zavazuje se příjemce poskytnutou dotaci neprodleně vrátit zpět na účet 
poskytovatele. 
 

3. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení 
příjemci s uvedením důvodu odstoupení a částkou, kterou poskytovatel požaduje 
vrátit. Platnost smlouvy na základě této skutečnosti končí poslední kalendářní den 
měsíce, ve kterém bylo oznámení o odstoupení od smlouvy druhé straně doručeno. 

4. Jestliže poskytovatel požaduje vrácení poskytnuté dotace, ať už z části nebo v plné 
výši, je příjemce povinen ke dni ukončení platnosti této smlouvy požadovanou částku 
poskytovateli vrátit. 

5. Příjemce umožní poskytovateli provést veřejnosprávní kontrolu ve smyslu zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. Právo kontroly a sankce v případě neoprávněného použití 
prostředků je nepromlčitelné. Příjemce je povinen strpět veškeré sankce ze strany 
poskytovatele dotace, budou-li zjištěna porušení podmínek poskytnuté dotace. 

6. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že poskytovatel, jako orgán územní 
samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 
Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích 
příloh, není označován za obchodní tajemství.  

 
 

V. Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy 
 

1. Závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit na základě písemné dohody 
smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy.  
2. Dojde-li ze strany příjemce k porušení smlouvy nebo účelu dotace, je poskytovatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit.  
3. Porušením se rozumí zejména:  
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a) realizace projektu v rozporu s právními předpisy, např. 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,  
b) provedení změny v projektu, k níž je třeba předchozí písemný souhlas poskytovatele, bez 
takového souhlasu,  
c) použití dotace (případně její části) v rozporu s účelem, který je stanoven touto smlouvou,  
d) nedodržení termínu pro použití dotace stanoveného v této smlouvě,  
e) neumožnění poskytovateli provést kontrolu čerpání a využití dotace. 
4. Pro případ, kdy příjemce nebude akci realizovat, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna 
od smlouvy odstoupit. 
5. Smluvní strany se dohodly pro případ, že kterákoli ze smluvních stran odstoupí od 
smlouvy, že příjemce vrátí dotaci poskytovateli do 10 dnů po doručení odstoupení od 
smlouvy. Nevrátí-li příjemce dotaci v tomto termínu, považují se veškeré finanční prostředky 
dotace poskytnuté příjemci do doby odstoupení od smlouvy za zadržené.  
6. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti smluvních stran, vyjma smluvních 
ustanovení týkajících se řešení sporů mezi smluvními stranami, sankčních ustanovení a 
jiných ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze 
mají trvat i po ukončení smlouvy.  
7. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 
smlouvy.  
8. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným projevem, ve kterém bude uveden 
důvod pro odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné od jeho doručení druhé 
smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení od smlouvy doručeno 
10. den od jeho odeslání. 

 
VI. Zvláštní ujednání 

 
1. Příjemce dotace dle této smlouvy se zavazuje k tomu, že při pořádání 

projektu………..dle ust. čl. I. odst. 2) této smlouvy na veškerých reklamních a 
obdobných materiálech uvedl vhodným způsobem skutečnost, že akci …… pořádá 
s finanční podporou města Šluknov.  

 
VII. Ochrana osobních údajů 

1. Touto smlouvou současně smluvní strany uzavírají smlouvu o zpracování osobních 
údajů ve smyslu § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“ a čl. 28 a násl. 
Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů – dále jen GDPR“). Plátce uděluje příjemci souhlas k pověření dalšího 
zpracovatele v případě vzniku důvodné potřeby na straně příjemce. 

2. Příjemce v roli správce osobních údajů prohlašuje, že ke zpracování osobních údajů 
disponuje dostatečným právním titulem, kterým je splnění této smlouvy. 

3. Příjemce je oprávněn zpracovávat tyto osobní údaje: jméno, příjmení, akademický 
titul, datum narození, e-mail, telefon, mobilní telefon, číslo účtu, bankovní spojení, a 
místo trvalého pobytu této kategorie subjektů: příjemci dotace z Neinvestičního 
dotačního programu na opravy fasád a střech v roce 2019. Povaha zpracování: 
Příjemce bude zpracovávat osobní údaje automatizovaně s užitím informační a 
komunikační techniky a dále ručením zpracováním. Účel zpracování: plnění smlouvy. 

4. Osobní údaje budou zpracovávány přesné, pravdivé, ověřené a aktuální. V případě, 
že se příjemce věrohodným způsobem dozví, že osobní údaje neodpovídají tomuto 
požadavku, je povinen je opravit a nesprávné údaje likvidovat a o těchto změnách 
bez odkladu informovat plátce, příp. informovat plátce o nutnosti osobní údaje opravit. 

5. Osobní údaje je příjemce oprávněn zpracovávat pouze po dobu nutnou k provedení 
takového zpracování a uchovávat po dobu trvání této smlouvy a následného 
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uchování dle Spisového a skartačního řádu, nejdéle však po dobu 5 let po ukončení 
této smlouvy. 

 
 

VIII. Závěrečná ustanovení 
1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel i příjemce obdrží 

po jednom vyhotovení. 
2. Tato smlouva se stává platnou a právně účinnou dnem podpisu oběma smluvními 

stranami. 
3. Právní vztahy plynoucí z této smlouvy se řídí výhradně právními normami českého 

právního řádu. 
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily a že smlouva 

plně vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. 
5. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou a musí 

být podepsány oběma smluvními stranami.  
6. Tato smlouva byla schválena Radou města/Zastupitelstvem města Šluknov 

dne………………., číslo usnesení ……………………... 
 
 
  
Ve Šluknově, dne ……………………. 
 
 
…………………………………………  ……………………………………….. 
poskytovatel      příjemce 
(razítko a podpis statutárního zástupce)   
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Kritéria pro hodnocení žádosti podaných v rámci Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád a střech v roce 2019

4 body 3 body 2 body 1 bod
Vzdálenost od centra* města centrum města 101 - 300 metrů od centra města 301 - 500 metrů 501 metrů a více

Potřebnost opravy
fasáda/střecha v 
havarijním stavu fasáda/střecha ve špatném stavu

fasáda/střecha v 
uspokojivém stavu fasáda/střecha v dobrém stavu

Členitost fasády původní* dostatečná* částečná* hladká fasáda*
Vliv opravy na vzhled města zásadní* velký* málo významný* nevýznamný*

Vysvětlivky
Lokalizace
1) Centrum města = nám. Míru a části ulic T.G.Masaryka a Dr. Ed. Beneše v MPZ
Členitost fasády
1) původní členitost fasády - štukové ozdoby zachovalé dle původního vzhledu a budou řádně opraveny
2) dostatečná členitost fasády - štukové ozdoby zachovalé z větší části = římsy, šambrány a bosáže vyjma přízemí
3) částečná členitost fasády - fasáda je z větší části bez štukových ozdob (např. jen římsy)
4) hladká fasáda - otlučené štuky, nebo nová omítka bez štukových ozdob
Vliv na vzhled města
1) Zásadní vliv na vzhled města - exponovaný dům u nejfrekventovanšjích komunikací, pohledový z více stran
2) Velký vliv na vzhled města - dům na frekventovaném místě, s pohledovou stranou do frekventované komunikace
3) Málo významný vliv na vzhled města - dům na méně frekventovaném místě, s 1-2 pohledovými stranami
4) Nevýznamný vliv na vzhled města - dům na málo frekventovaném místě, s maximálně jednou pohledovou stranou
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