
Příslib spolufinancování 

 
projektu obnovy hospodářské budovy č. 4 v rámci areálu 

 Rodného domu Antonína Dvořáka 

č.j. 175/2020 

 

 

I. 
Účastníci 

 
Obec Nelahozeves 

Školní č.p. 3 

277 51 Nelahozeves 

IČ: 002 37 094 

Zastoupená Jakubem Bryndou, starostou 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu: 0460045349/0800 

(dále jen Obec) 
 

a 

 

Margaret Brooks Lobkowicz 

Datum narození: 27.8.1930, 

Bytem: Dedham Street 280, 02030 Dover Massachusetts, USA 

Zastoupená: Williamem Eastonem Lobkowiczem 

Korespondenční adresa: Lobkovický palác, Jiřská 3, 119 00 Praha 1 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

Číslo účtu: 19–8289750297/0100 

(dále jen Příjemce) 
 

 

II. 

Příslib spolufinancování 

 
Obec na základě usnesení Zastupitelstva obce Nelahozeves č. ….../2020 ze dne …... 2020 činí tento 

příslib spolufinancování projektu ,,Renovace objektu bývalé sýpky v rámci kulturní památky 

Památník Antonína Dvořáka v Nelahozevsi a vytvoření prostoru pro výstavy a setkávání“, který 

zamýšlí realizovat Margaret Brooks Lobkowicz (dále jen Projekt). 
 

 

III. 

Podmínky spolufinancování 
 

1. Obec schvaluje spolufinancovat náklady Projektu ve výši 5% celkové ceny, tedy 350.000 Kč, 

ve prospěch Příjemce na základě přijaté žádosti z 12.2.2020, pod č.j. 175/2020. 

 

2. Obec není povinna podílet se na spolufinancování Projektu v případě, že Příjemce nezíská 

dotaci na realizaci Projektu z Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu 

Středočeského kraje na obnovu památek určených ke společenskému využití. 

 



3. Obec poskytne peněžní prostředky určené ke spolufinancování Projektu formou dotace na 

základě smlouvy, jejíž návrh je přiložen k tomuto příslibu jako nedílná součást.  
 

4. Obec schvaluje tuto smlouvu uzavřít do 30 dnů ode dne, kdy Příjemce předloží Obci smlouvu 

o poskytnutí dotace na realizaci Projektu z Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu 

Středočeského kraje na obnovu památek určených ke společenskému využití a pověřuje 

starostu Obce Nelahozeves, Jakuba Bryndu k podpisu této smlouvy. 
 

5. Tento příslib je platný do 30.9.2020. Pokud v této lhůtě nebude uzavřena smlouva o poskytnutí 

dotace, která je přílohou tohoto příslibu, nebo pokud v této lhůtě nebudou splněny podmínky 

pro její uzavření, příslib zaniká. 
 

6. Příjemce se zavazuje informovat Obec o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Středočeského kraje, a to do 30 dnů od okamžiku, kdy taková skutečnost nastane. 

 

7. Příjemce se zavazuje informovat Obec o změně bydliště, zástupce a bankovního spojení, a to 

do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastane. 

 

 

V Nelahozevsi dne …............. 

 

 

 

 

 

___________________________                                                     ____________________________ 

Jakub Brynda, starosta                                                                       William Easton Lobkowicz 

Obec Nelahozeves                                                                              zástupce Margaret Brooks 

Lobkowiczové 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SMLOUVA 

o poskytnutí dotace 

 
projektu obnovy hospodářské budovy č. 4 v rámci areálu 

 Rodného domu Antonína Dvořáka 

č.j. 175/2020 

 

 
I. 

Smluvní strany 

 
Obec Nelahozeves 

Školní č.p. 3 

277 51 Nelahozeves 

IČ: 002 37 094 

Zastoupená Jakubem Bryndou, starostou 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu: 0460045349/0800 

(dále jen Obec) 
 

a 

 

Margaret Brooks Lobkowicz 

Datum narození: 27.8.1930, 

Bytem: Dedham Street 280, 02030 Dover Massachusetts, USA 

Zastoupená: Williamem Eastonem Lobkowiczem 

Korespondenční adresa: Lobkovický palác, Jiřská 3, 119 00 Praha 1 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

Číslo účtu: 19–8289750297/0100 

(dále jen Příjemce) 
 

 
uzavírají v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů, 

podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů a 

v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění 

tuto smlouvu o poskytnutí dotace. 

 

II. 

Účel a výše dotace 
 

1. Příjemce uzavřel dne …............ (bude doplněno datum uzavření smlouvy) smlouvu o 

poskytnutí dotace z Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na 

obnovu památek určených ke společenskému využití na realizaci 

Projektu ….......................(bude doplněn přesný název projektu), spočívajícího v renovaci 

objektu bývalé sýpky v rámci kulturní památky Památník Antonína Dvořáka v Nelahozevsi a 

vytvoření prostoru pro výstavy a setkávání. 
 

2. Na základě příslibu spolufinancování ze dne ….........2020 poskytuje Obec Příjemci dotaci ve 

výši …..........................Kč (bude doplněna přesná částka odpovídající 5 % z přidělené dotace 

vyplývající ze smlouvy o dotaci Příjemce z rozpočtu Středočeského kraje) (slovy Kč). 



 

III. 

Použití dotace 
 

Finanční prostředky dle čl. II., odst. 2 této smlouvy je Příjemce oprávněn použít na úhradu nákladů 

vztahujících se k realizaci Projektu spočívajícího v renovaci objektu bývalé sýpky v rámci kulturní 

památky Památník Antonína Dvořáka v Nelahozevsi a vytvoření prostoru pro výstavy a setkávání 

podle smlouvy o poskytnutí dotace z Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského 

kraje na obnovu památek určených ke společenskému využití. 

 

IV. 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Obec se zavazuje poskytnout finanční prostředky Příjemci ve výši dle čl. II., odst. 2 této smlouvy, a to 

jednorázově, převodem na účet Příjemce uvedeného v záhlaví této smlouvy nejpozději do 30-ti dnů od 

podpisu smlouvy. 

 

V. 

Povinnosti Příjemce 

 
Příjemce je povinen: 

1. využít poskytnutou dotaci výlučně v souladu s touto smlouvou nejpozději 

do …........................(bude doplněno přesné datum), 
 

2. vypracovat řádné vyúčtování a doložit je Obci nejpozději do 30-ti dnů od ukončení realizace 

projektu, nejpozději však do …...........................(bude doplněno přesné datum), 
 

3. vrátit na účet Obce uvedeného v záhlaví této smlouvy poskytnutou dotaci nebo její část v 

případě, že nebyla vyčerpána v souladu s čl. II., odst. 1, této smlouvy, a to nejpozději v 

termínu vyúčtování dotace dle čl. V., odst. 2., 
 

4.  umožnit Obci nebo Obcí zmocněné osobě kontrolu využití dotace, 
 

5. oznámit Obci změnu názvu, sídla, statutárního zástupce či bankovního účtu Příjemce, a to do 

30-ti dnů ode dne provedení změny. 

 

VI. 

Vyúčtování 

 
1. Vyúčtování vypracované příjemcem musí obsahovat: 

 

a) kopie prvotních daňových dokladů, 

 

b) kopie účetních dokladů (účetní doklad musí mít náležitosti dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů), 

 

c) doklady prokazující využití dotace budou viditelně označeny nápisem: ,,Hrazeno z dotace obce 

Nelahozeves“ a označeny č.j. této smlouvy. 
 

2. Příjemce doručí vypracované vyúčtování na podatelnu Obce Nelahozeves, a to ve lhůtě dle čl. 

V., odst. 2 této smlouvy. 

 



VII. 

Ostatní ujednání 
 

1. V případě porušení kteréhokoliv ustanovení této smlouvy je Obec oprávněna od této smlouvy 

okamžitě odstoupit a v takovém případě je Příjemce povinen okamžitě vrátit Obci celou 

poskytnutou dotaci. 

 

2. V případě, že Příjemce nepředloží vyúčtování ve lhůtě stanovené touto smlouvou a nepředloží 

je ani po dodatečné písemné výzvě Obce k předložení vyúčtování v náhradní lhůtě, je 

Příjemce povinen bezodkladně, nejpozději však do 15-ti dnů od doručení výzvy, vrátit Obci 

dotaci v plné výši. 

 

3. V případě, že předložené vyúčtování nebude splňovat náležitosti čl. VI., odst. 1 této smlouvy 

bude příjemce písemně vyzván k doložení chybějících náležitostí. Pokud Příjemce nedoplní 

vyúčtování v souladu s výzvou, v přiměřené stanovené lhůtě, je Příjemce povinen 

bezodkladně, nejpozději však do 15-ti dnů od doručení výzvy, vrátit Obci celou poskytnutou 

dotaci. 

 

4. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží Obec a jedno obdrží 

Příjemce. 

 

5. Tato smlouva je platná a účinná podpisem obou stran. 

 

 

 

 

V Nelahozevsi dne …......................... 

 

 

 

 

 

 

___________________________                                                      ____________________________ 

Jakub Brynda, starosta                                                                        William Easton Lobkowicz  

Obec Nelahozeves                                                                              zástupce Margaret Brooks 

Lobkowiczové 

 

 

 

 

 
 

 


