Smlouva o poskytnutí dotace
Obec Temešvár
se sídlem Temešvár č.p. 45, 397 01 Písek
IČ : 00512052
bankovní spojení : Česká Spořitelna a.s., Číslo účtu: 0640004309/0800
zastoupená starostou Milanem Svobodou
jako

poskytovatel

a
pan
r.č.
bytem
bankovní spojení:
jako

příjemce

uzavřeli dnešního dne tuto

smlouvu o poskytnutí dotace podle
zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění:

I.
Předmět a účel smlouvy
Účelem této smlouvy je poskytnutí dotace z rozpočtu poskytovatele příjemci na úhradu nákladů
sloužících ke zřízení domovní čističky odpadních vod (dále jen „ČOV“) v souladu s programem
poskytovatele č. 1/2021/D a za podmínek v tomto programu uvedených.

II.
Podmínky poskytnutí dotací
Žádostí ze dne 4.1.2021 podané na předepsaném formuláři požádal příjemce poskytovatele o
poskytnutí dotace z Programu č.1/2021/D pro poskytování dotace na úhradu nákladů
potřebných ke zřízení domovní ČOV fyzickým osobám z rozpočtu Obce Temešvár. K žádosti
byly přiloženy následující přílohy:
-

originál výpisu z katastru nemovitostí osvědčující vlastnictví příjemce dotace
doklad o zaplacení ceny na zřízení ČOV v úhrnné výši …………….,- Kč

-

Souhlas MÚ Písek – odbor výstavby a územního plánování ze dne ………2022
čestné prohlášení žadatele ze dne …………..2022
číslo účtu

III.
Poskytovatel konstatuje, že příjemce splnil veškeré podmínky pro poskytnutí dotace stanovené
Programem č.1/2021/D poskytovatele specifikovaným výše v této smlouvě.

IV.
Závazek poskytovatele
Poskytovatel se zavazuje podpisem této smlouvy poskytnout příjemci z rozpočtu výdajů na rok
2021 finanční účelovou dotaci v celkové výši 40.000,-Kč
(slovy: čtyřicet tisíc korun českých).
Dotace bude příjemci poskytnuta převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této
smlouvy, a to nejpozději ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne podpisu této smlouvy.
V.
Kontrola podmínek poskytnutí dotace
Poskytovatel je oprávněn průběžně provádět kontrolu podmínek poskytnutí dotace uvedených
v čl. II/1 programu, tedy zejména, zda ČOV je provozována řádně po dobu nejméně pět let ode
dne poskytnutí dotace, a zda žadatel je nepřetržitě přihlášen k trvalému pobytu na území Obce
Temešvár po dobu nejméně pěti let ode dne poskytnutí dotace.
VI.
Závazky příjemce
V případě, že příjemce poruší jakoukoli podmínku pro poskytnutí dotace uvedenou v čl. V této
smlouvy, je povinen dotaci v plné výši vrátit na účet poskytovatele, a to ve lhůtě 30 (třiceti) dnů
ode dne doručení písemné žádosti poskytovatele o vrácení dotace.
V případě prodlení příjemce s vrácením dotace na účet poskytovatele je příjemce povinen
zaplatit penále ve výši jedné promile z dlužné částky za každý den prodlení, nejvýše však do
výše poskytnuté dotace, v souladu s ustanovením § 22 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů (porušení rozpočtové kázně má za důsledek povinnost příjemce
provést odvod do rozpočtu poskytovatele v souladu s citovaným zákonným ustanovením).
Příjemce je povinen i bez výzvy poskytovatele neprodleně poskytovatele informovat o porušení
jakékoliv podmínky pro poskytnutí dotace.
VII.
Závěrečná ustanovení
Ve vztazích výslovně touto smlouvu neupravených se práva a povinnosti smluvních stran řídí
ustanoveními Programu č.1/2021/D poskytovatele, jakož i obecně závaznými právními
předpisy, zejména pak zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
občanským zákoníkem v platném znění, jakož i ostatními souvisejícími právními předpisy.

VIII.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží každá
ze smluvních stran.
Tato smlouva je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran, které shodně prohlašují, že
jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, a že si smlouvu před jejím podpisem pozorně
přečetly, jejímu obsahu beze zbytku rozumí, a že ji uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz toho
připojují své vlastnoruční podpisy.

v Temešvár, dne ……………2022

………………………………………
Obec Temešvár - poskytovatel

……………………………...
příjemce

