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S M L O U V A 

o poskytnutí příspěvku 
uzavřená v souladu s ust. § 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „správní řád“) 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 

 

Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s. 

Sídlo: nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov 

IČ: 29094038    

Jednající: Mgr. Rostislav Kadlec, předseda správní rady   

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s, 

Číslo účtu:  815077359/0800 

(dále jen „příjemce“ nebo „o.p.s.“) 

 

a 

 

Ústecký kraj 

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  

IČO: 70892156 

Jednající: Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 882733379/0800 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

(společně také jako „smluvní strany“) 

 

tuto 

 

smlouvu o poskytnutí příspěvku 2019-2020 
 

 

 
Čl. I. 

Obecné ustanovení 

 

Na základě Článku II bodu 3. odstavce b) smlouvy o partnerství uzavřené dne 2. května 2013 

mezi Karlovarským a Ústecký krajem, obcemi Jáchymov, Boží Dar, Abertamy, Horní Blatná, 

Krupka a Měděnec (dále jen „partneři“) se partneři zavázali vyčlenit v rámci svých rozpočtů 

finanční prostředky na zajištění činností definovaných touto smlouvou. Karlovarský a 

Ústecký kraj se zavázaly vyčlenit v rámci svých ročních rozpočtů každý 1/4 celkových 

ročních nákladů. Obce se zavázaly společně uhradit 2/4 celkových ročních nákladů. Celkové 

roční náklady pro období 2019-2020 byly stanoveny v celkové výši 958 320,- Kč, a to tak, že 

pro jednotlivé obce byla vypočítána výše nákladů dle počtu obyvatel a od tohoto byla 

odvozena výše podílu krajů. Podrobný výpočet nákladů je nedílnou přílohou této smlouvy. 

 

Ve smyslu zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“) poskytuje 

poskytovatel příjemci příspěvek na účel uvedený v článku II. této smlouvy. 

bod 16.12 příloha č.1
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Příjemce tento příspěvek za účelem dle článku II. této smlouvy přijímá. 

 
Čl. II. 

Výše příspěvku a jeho účel 

 

Příjemci je poskytován účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje ve výši: 239 580,- Kč 

na úhradu části nákladů spojených se správou, propagací a přeshraničními aktivitami  statku 

Hornický region Krušnohoří/Erzgebirge, zapsaného dne 6. července 2019 na Seznam 

světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, realizovanými Montanregion Krušné 

hory – Erzgebirge, o.p.s., v letech 2019-2020. 

 
Čl. III. 

Poskytnutí příspěvku 

 

Finanční prostředky ve výši příspěvku budou příjemci poskytnuty do 20 dnů od podpisu 

smlouvy bezhotovostním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, a to 

pod variabilním symbolem 201302.  

 
Čl. IV. 

Základní povinnosti příjemce 

 

1. Příjemce je povinen použít poskytnutý příspěvek maximálně hospodárným způsobem 

a výhradně k účelu uvedenému v článku II. této smlouvy. Tyto finanční prostředky 

nesmí poskytnout jiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud nejde o úhradu 

nákladů spojených s účelem, na který byly poskytnuty. Příspěvek nelze použít na dary, 

penále, úroky z úvěrů, náhrady škod, pojistné, pokuty apod.  

2. O užití finančních prostředků vede příjemce samostatnou průkaznou evidenci. 

3. Příjemce je povinen provést a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování a 

vyhodnocení splnění účelu čerpání finančních prostředků, a to nejpozději do 31. ledna 

2021. Při vyúčtování předloží příjemce kopie účetních dokladů ve výši poskytnutého 

příspěvku, dokládajícího jeho použití. Zálohová faktura se nepovažuje za podklad 

k závěrečnému vyúčtování příspěvku. 

4. Příjemce je povinen vrátit nevyčerpané peněžní prostředky na účet poskytovatele 

uvedený v záhlaví smlouvy, jestliže odpadne účel, na který je příspěvek poskytován, a 

to do 15 dnů ode dne kdy se příjemce o této skutečnosti dozví. Nevyčerpané finanční 

prostředky budou vráceny ve stejném poměru, jaký byl stanoven pro výpočet výše 

příspěvků jednotlivých subjektů. 

 

Čl. V. 

Kontrolní ustanovení 

 

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

změně některých zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších 

předpisů je poskytovatel oprávněn kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byl 

příspěvek poskytnut. Tuto kontrolu vykonávají pověření zaměstnanci poskytovatele a 

členové příslušných kontrolních orgánů poskytovatele. 

2. Příjemce je v rámci výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto článku povinen 

předložit kontrolním orgánům poskytovatele k nahlédnutí originály všech účetních 

dokladů týkajících se daného projektu.  
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Čl. VI. 

Důsledky porušení závazků příjemce 

 

1. Pokud příjemce neprokáže způsobem stanoveným v čl. IV. odst. 3 použití finančních 

prostředků v souladu s čl. IV. odst. 1, popř. použije finanční prostředky (případně 

jejich část) k jinému účelu, než je uvedeno v článku II. smlouvy, považují se tyto 

prostředky (případně jejich část) za prostředky neoprávněně použité ve smyslu 

ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 

zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 

kázně do rozpočtu poskytovatele, a to v poměrné části
1
 jeho příspěvku ke sdruženým 

prostředkům ze sdružených prostředků, které byly použity k jinému účelu, než je 

uvedeno v čl. II., kdy rozhodnou dobou pro výpočet je okamžik připsání příspěvku na 

účet příjemce.  

2. Pokud příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle čl. IV. odst. 4 

smlouvy, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu 

ustanovení § 22 odst. 1, 3 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 

zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 

kázně do rozpočtu poskytovatele, a to ve výši, která odpovídá poměrné části jeho 

příspěvku ke sdruženým prostředkům ze sdružených prostředků, které byly zadrženy.  

3. Jestliže příjemce nesplní některou ze svých povinností stanovených v čl. IV. odst. 2, 3, 

popř. poruší jinou povinnost nepeněžité povahy vyplývající z této smlouvy (vyjma čl. 

IV. odst. 4), považuje se toto jednání za porušení rozpočtové kázně ve smyslu 

ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5 

zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové 

kázně ve výši 5 % (slovy: pět procent) poskytnutých finančních prostředků, dle této 

smlouvy, do rozpočtu poskytovatele.  

4. Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou 

bezhotovostního převodu na účet poskytovatele č. 882733379/0800 

                                                 
1
 Výpočet poměrné části: 

 
nevyčerpané prostředky

sdružené prostředky
= koeficient n x zaslaný příspěvek 
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Čl. VII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Smluvní strany jsou povinny vzájemně se písemně informovat o jakékoliv změně 

v údajích uvedených ve smlouvě a o všech okolnostech, které mají nebo by mohly mít 

vliv na plnění povinností podle této smlouvy, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy 

se smluvní strana o dané změně dozví. 

2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní 

vyplývající příslušná ustanovení správního řádu, případně příslušná ustanovení 

občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního řádu.  

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran a je vyhotovena 

ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží příjemce a jeden poskytovatel. 

4. O poskytnutí příspěvku rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje v souladu 

s ustanovením § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, usnesením č. 00/00Z/2020 ze dne DD. MM. 

2020.  
    

 

Příloha:  

2. Zápis z 20. porady – Valné hromady Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s. konané dne 

30. 1. 2019 v Jáchymově 

3. Zápis z 29. porady – Valné hromady Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s. konané dne 

27. 11. 2019 v Jáchymově 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne                                                V Krupce dne                                                  

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………… 
Ústecký kraj 

Oldřich Bubeníček 
hejtman kraje 

……………………………………… 
Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s. 

Mgr. Rostislav Kadlec 

předseda správní rady 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


