Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podbořany příspěvek na vybudování přípojek k novostavbám rodinných domů
číslo: ………
uzavřená dle §159 a následující zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů a dále v souladu s §10a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů,
mezi:
Poskytovatel dotace: Město Podbořany
Mírová 615, 441 17 Podbořany
zastoupené Mgr. Radkem Reindlem, starostou
IČ: 00265365
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 625481/0100
(dále jen „poskytovatel“)
a
Příjemce dotace:

(pan, paní, manželé):
bytem:
datum narození:
bankovní spojení:
(dále jen „příjemce“)

I.
Předmět smlouvy
1. Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci účelovou dotaci
z rozpočtu města, a to finanční příspěvek na vybudování inženýrských sítí k novostavbě
rodinného domu, v celkové výši ………Kč, slovy……………………
2. Celá dotace je kryta z vlastních prostředků města, a to z programu: „Přípojky
k novostavbám rodinných domů“, kdy zásady pro poskytování těchto přípojek byly
schváleny dne XX. XX. 2015 usnesením Zastupitelstva města č. III/XX. Na tuto dotaci
město nečerpá žádné prostředky ze státního rozpočtu, strukturovaných fondů či jiných
veřejných prostředků.
3. Dotace je příjemci poskytnuta na vybudování ………….(vodovodní, kanalizační,
plynové, elektrické, …..) přípojky k novostavbě rodinného domu č.p……, který byl
vybudován na základě stavebního povolení vydaného stavebním úřadem MěÚ
Podbořany, čj. ………., ze dne ……. Rodinný dům stojí na parcele č……, v k.ú.
……….., kdy dům i parcela jsou ve vlastnictví příjemce. Přílohou č. 1 této smlouvy je
výpis z katastru nemovitostí – list vlastnictví č. …….
II.
Poskytnutí finančních prostředků a kontrola jejich použití
1. Finanční prostředky budou příjemci poukázány poskytovatelem na základě této
smlouvy mezi poskytovatelem a příjemcem dotace, a to nejpozději do …. dnů ode dne
jejího podpisu oběma smluvními stranami, a to převodem na účet příjemce vedený u
………….. banky a.s., č. účtu …………………….
2. Dotace se poskytuje příjemci výhradně na účel uvedený v článku I. Dotace musí být
použita pouze k tomuto účelu. Dotace byla příjemci přiznána na základě předložení
těchto dokumentů:

- Faktur – daňových dokladů č. ………, ………, ……, ….… na celkovou částku
………,- Kč, jimiž žadatel dokládá vybudování přípojek (vodovodních,
kanalizačních,…….) ke svému rodinnému domu č.p. …..
- Kolaudačního souhlasu vydaného stavebním úřadem MěÚ Podbořany čj. ………., ze
dne ……., který nabyl právní moci dne………
3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli na základě jeho požadavku provedení
kontroly za účelem prověření předloženého vyúčtování dotace, tedy zda prostředky byly
skutečně využity ke stanovenému účelu a že práce uvedené na předložených daňových
dokladech byly skutečně provedeny v účtovaném rozsahu.
4. Pokud bude objektivně zjištěno, že poskytnuté finanční prostředky byly použity jinak,
než je uvedeno v článku I. a II. této smlouvy, je příjemce dotace povinen vrátit
předmětný finanční příspěvek v plné výši na účet poskytovatele, a to ve lhůtě do 15 dnů
ode dne, kdy k tomu bude poskytovatelem vyzván.
III.
Prohlášení příjemce
1. Příjemce prohlašuje, že nemá vůči městu Podbořany žádné závazky po termínu
splatnosti a dále, že nemá v pronájmu byt, který je ve vlastnictví města Podbořany.
2. Příjemce dále prohlašuje, že veškeré údaje, které uvedl ve své žádosti o poskytnutí
příspěvku dle této smlouvy, jsou pravdivé.
3. Příjemce dále prohlašuje, že nečerpal ze stejného účelu (vybudování přípojek) jinou
dotaci či příspěvek od jiného poskytovatele.
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IV.
Závěrečné ustanovení
Tato smlouva se stává platnou a právně účinnou dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.
Právní vztahy, které nejsou upraveny přímo touto smlouvou, se řídí příslušným
ustanovením zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky
podepsanými oběma smluvními stranami.
Smluvní strany prohlašují, souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této
smlouvě nebo s případným zveřejněním textu této smlouvy v souladu se zákonem č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily, a že smlouva plně
vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli.
Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden
její stejnopis.

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů
Schváleno dne ………………..
V Podbořanech dne………….......

číslo usnesení……………………
V Podbořanech dne………

za poskytovatele
………………………………..

příjemce
…………………………………..

