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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: 

 

 

1) Obec Mladý Smolivec,  

IČ: 002 56 935 

se sídlem Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk 

bankovní spojení: KB Nepomuk 

číslo účtu: 5822361/0100 

 

za obec jedná: Eva Kubová, starostka obce  

 

(dále jen jako „poskytovatel“) 

 

 

a 

 

 

 

Příjemce:  

bytem:  

RČ:  

bankovní spojení:  

číslo účtu:  

 

(dále jen jako „příjemce“) 

 

tuto 

 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. xxx 

podle ustanovení § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů  

 

I.  

Předmět smlouvy  

 

1.1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí finanční podpory z rozpočtu obce Mladý Smolivec 

ve formě dotace na základě žádosti příjemce o poskytnutí dotace. 

 

1.2. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci za účelem určeným v této smlouvě níže a 

příjemce dotaci za tímto účelem přijímá a zavazuje se splnit veškeré podmínky stanovené touto 

smlouvou. 

 

II.  

Výše a účel dotace 

 

2.1. Dotace činí částku ve výši 35000,- Kč (slovy: třicet pět tisíc korun českých). 

 

2.2. Dotace bude příjemci vyplacena jednorázově na jeho účet uvedený v této smlouvě shora 

nejpozději do xxxxxxx. 

 

2.3. Dotace je příjemci poskytována za účelem: výstavby domovní čistírny odpadních vod (DČOV) 

podle schválené žádosti čj.. 

 

2.4. Domovní čistírna odpadních vod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bude umístěna na p. č. xxxxx 

v k.ú. xxxxx a bude sloužit čištění odpadních vod z nemovitosti v xxxxxxx čp. xxxx. 

 
2.5. Příjemce je povinen shora uvedeného účelu dosáhnout a dotaci použít nejpozději do xxxx 

III.  
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Podmínky pro použití dotace 

 

3.1. Příjemce je při použití dotace povinen dodržet příslušné právní předpisy a podmínky stanovené 

touto smlouvou. 

 

3.2. Příjemce je povinen dotaci použít výlučně za shora uvedeným účelem. 

 
3.3. Příjemce je oprávněn dotaci vynaložit výlučně na úhradu uznatelných nákladů. Uznatelné náklady 

musí být v souladu s Pravidly poskytování předmětné dotace, příslušnou legislativou, musí 

odpovídat cenám v místě a čase obvyklým, musí být v souladu s principy hospodárnosti, 

účelnosti a efektivnosti, být identifikovatelné a prokazatelné a musí být doložitelné potvrzenými 

účetními doklady. 

 
3.4. Příjemce je povinen zajistit viditelné označení originálů účetních dokladů prokazujících použití 

dotace uvedením údaje „hrazeno z dotace Obce Mladý Smolivec“. 

 
3.5. Příjemce je povinen umožnit osobám příslušným ke kontrole využití dotace potřebnou součinnost 

k provedení takové kontroly, zejména je povinen umožnit takovým osobám věcnou kontrolu 

všech dokladů týkajících se výstavby domovní čistírny odpadních vod a umožňující prověřit 

veškeré výdaje příjemce související s účelem poskytnutí dotace a kontrolu dodržení účelu, 

na nějž byla dotace použita. 

 
3.6. V případě změny vlastnictví pozemku, kde je umístěna DČOV, je příjemce povinen toto oznámit 

do 15ti dnů ode dne, kdy ke změně došlo, předložit nový výpis z katastru nemovitostí. Práva a 

povinnosti vyplývající z této smlouvy přechází v době udržitelnosti na nového majitele pozemku, 

kde je čistírna umístěna. 

 

3.7. Povinností příjemce je minimálně 1x za rok (minimálně se šesti měsíčním odstupem mezi 

jednotlivými odběry) provést kontrolní odběr akreditovanou firmou (laboratoří) přečištěné odpadní 

vody. Rozbory budou prováděny na odtoku vlastní DČOV v těchto ukazatelích: BSK5, CHSKcr. 

NL. Výsledky rozborů musí být v souladu s platným provozním kanalizačním řádem obce. 

Doklady je nutno uchovávat po celou dobu udržitelnosti pro případnou kontrolu vlastníka 

vodoprávním úřadem nebo poskytovatelem dotace. Výsledky kontrolních odběrů musí příjemce 

na požádání předložit poskytovateli dotace při kontrole čistírny odpadních vod a to nejdéle do pěti 

dnů od zahájení kontroly. Tato povinnost se vztahuje na příjemce po celou dobu udržitelnosti 

projektu. 

 

IV.  

Finanční vypořádání dotace 

 

4.1. Příjemce je povinen poskytovateli předložit finanční vypořádání dotace nejpozději do xxxxxxx. 

 

4.2. Příjemce je povinen spolu s finančním vypořádáním dotace doložit poskytovateli kopie všech 

dokladů vztahujících se k realizaci účelu dotace, kolaudační souhlas/rozhodnutí, laboratorní 

rozbor přečištěné odpadní vody (nesmí být starší 30 dnů), fotodokumentaci realizace. 

 

4.3. Nejpozději k datu předložení finančního vypořádání dotace je příjemce povinen vrátit 

poskytovateli případnou nepoužitou část dotace. 

 
 

V.  

Porušení rozpočtové kázně 

 

5.1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků 

poskytnutých jako dotace. 

 

5.2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost stanovená 

právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie nebo touto smlouvou. Dnem 
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porušení rozpočtové kázně je den, kdy byly poskytnutá dotace neoprávněně použita nebo den 

jejího připsání na účet příjemce u dotací poskytovaných zpětně. Za neoprávněné použití dotace 

se považuje také  

  
a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byla dotace poskytnuta, stanovené 

právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie nebo touto smlouvou, ke 
kterému došlo po připsání dotace na účet příjemce,  

 
b) porušení povinnosti stanovené v písmeni a), ke kterému došlo před připsáním dotace na 

účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání dotace na účet příjemce se považuje 
za den porušení rozpočtové kázně,  

 
c) neprokáže-li příjemce dotace, jak byla dotace použita. 

 
 
5.3. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové 

kázně do rozpočtu, z něhož mu byla dotace poskytnuta.  

 
5.4. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále ve výši 

1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu 

 

5.5. Poskytovatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že na straně příjemce dojde 

k porušení rozpočtové kázně. 

 

 

VI.  

Závěrečná ustanovení  

 

6.1. Příjemce bere na vědomí, že tato smlouva, jakož i další dokumenty s plněním této smlouvy 

související, které má či bude mít poskytovatel k dispozici, jsou informacemi, které je poskytovatel 

povinen poskytnout žadatelům, popř. zveřejnit, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 

6.2. Příjemce dále bere na vědomí, že poskytovatel je dle ust. § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů povinen zveřejnit veřejnoprávní smlouvu o 

poskytování dotace převyšující částku 50.000,- Kč a její dodatky na své úřední desce způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. 

 

6.3. Poskytnutí příspěvku a uzavření veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem Obce 

Mladý Smolivec, usnesením č. xxxx , které bylo přijato dne xxxxx 

 
6.4. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží poskytovatel a jedno 

příjemce.  

 

6.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami. 

 
6.6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě pravdivých údajů, na 

základě jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 
 

V Mladém Smolivci dne  

 

 

Za poskytovatele:      Za příjemce:  

 

 

------------------------------     -------------------------------- 

Eva Kubová       

starostka        


