Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dolní Branná
č. 20/2021
V souladu s dotačním programem „Čištění odpadních vod u domovních objektů“ (dále jen
„Program“), který byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Dolní Branná č. II/8 dne
16.12.2020
rozhodlo
Zastupitelstvo obce Dolní Branná na svém zasedání konaném dne 22.11.2021, usnesením č.
II/5 v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení), v
platném znění, o poskytnutí dotace a schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z
rozpočtu obce Dolní Branná na základě „Programu“.
I.
Smluvní strany
Obec Dolní Branná, zastoupená starostou p. Liborem Čvančarou
se sídlem 543 62 Dolní Branná, čp. 256
IČ: 00277738
DIČ:CZ277738
bankovní spojení: 5021601/0100, Komerční banka
(dále jen „poskytovatel“)
a
jméno: Jan Mečíř
narození: 07.09.1988
adresa: Dolní Branná 330
bankovní spojení: 2043667023/0800
(dále jen „příjemce“)
uzavřely ve smyslu přijatých rozhodnutí níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s
ustanovením § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, smlouvu o
poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Dolní Branná ve znění:
II.
Základní ustanovení
1. Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle § 10a zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, platném znění (dále jen „zákon č.
250/2000 Sb.“).
2. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění (dále jen „zákon o
finanční kontrole“), veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto
zákona.
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně
jako ustanovení této smlouvy právně závazná i ustanovení obsažená ve vyhlášeném
„Programu“.

III.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci za dále
sjednaných podmínek účelově určenou dotaci a závazek příjemce tuto dotaci přijmout a
užít v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou a
„Programem“.
2. Dotace z „Programu“ je koncipována jako dotace vlastníkovi nemovitosti, pro kterou
byla vybudována domovní čistírna odpadních vod.
3. Dotace se poskytuje na základě podané žádosti o dotaci a po prokázání splnění
podmínek „Programu“.
IV.
Výše dotace, účelové určení dotace
1. Poskytovatel podle této smlouvy poskytne příjemci dotaci ve výši 62037 Kč (slovy:
šedesátdvatisíctřicetsedm korun českých) za realizaci projektu spojeného s vybudováním
domovní čistírny odpadních vod k nemovitosti (adresa) Dolní Branná p.p.č. 468/6 (dále
jen „DČOV“).
2. Dotace je určena k refundaci části uznatelných výdajů vynaložených příjemcem na
realizaci projektu specifikovaného v odst. 1 tohoto článku.
3. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci ve výši podle odst. 1 tohoto
článku bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu příjemce číslo
2043667023/0800 vedeného u České spořitelny, a.s. pod variabilním symbolem 20/2021
do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
V.
Podmínky použití dotace a povinnosti příjemce
1. Dotace se poskytuje příjemci dále za podmínek stanovených v odst. 2 tohoto článku a
příjemce se zavazuje tyto podmínky a z nich vyplývající povinnosti dodržovat.
2. Příjemce se zavazuje:
a) po dobu 5let od účinnosti této smlouvy užívat DČOV k účelu, ke kterému je
určena. V případě, že v průběhu 5let dojde k výměně DČOV, bude DČOV
nahrazena pouze zařízením se stejnými nebo lepšími ekologickými parametry;
b) po dobu 5let od účinnosti této smlouvy DČOV udržovat a chránit před
poškozením. V případě vzniku škody tuto neprodleně odstranit nebo DČOV bez
nároku na další dotaci nahradit zařízením se stejnými nebo lepšími ekologickými
parametry;
c) po dobu 5let od účinnosti této smlouvy nepřevést vlastnictví DČOV bez
písemného souhlasu poskytovatele. O převod vlastnictví podle předcházející věty
nepůjde, bude-li příjemce převádět budovu, k níž DČOV přísluší. V takovém
případě se příjemce zavazuje převést své povinnosti z této smlouvy na nabyvatele
budovy;
d) po dobu 5let od účinnosti této smlouvy umožnit poskytovateli v souladu
s právními předpisy následnou kontrolu plnění podmínek této smlouvy, kontrolu
faktické realizace projektu na místě, kontrolu funkčnosti DČOV, případně
provedení vlastního odběru vzorků vypouštěných odpadních vod;
e) po dobu 5let od účinnosti této smlouvy předkládat na OÚ Dolní Branná 1x
ročně rozbor vypouštěného vzorku od autorizované laboratoře k prokázání
funkčnosti DČOV.

f) po dobu 5let od účinnosti této smlouvy informovat neprodleně, nejpozději
však do 20 kalendářních dnů, poskytovatele o všech změnách souvisejících s
plněním podmínek této smlouvy.
VI.
Sankční podmínky
1. Nesplní-li příjemce podmínky a povinnosti uvedené v článku V, odst. 2, písm.
a) – d), je povinen vrátit poskytnutou dotaci v plné výši.
2.Nesplní-li příjemce podmínky a povinnosti uvedené v článku V, odst. 2, písm.
e) – f), je povinen vrátit 20% z celkové výše dotace.
VII.
Závěrečná ustanovení
2. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy. V případě vzniku
sporů budou tyto řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních stran.
3. Tuto smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran v souladu s ustanovením § 167
odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Taková
dohoda musí být písemná a musí v ní být uvedeny důvody, které vedly k ukončení
smlouvy včetně vzájemného vypořádání práv a povinností.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden
obdrží poskytovatel a jeden příjemce.
5. Příjemce prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy zcela a podrobně seznámil
s ustanoveními Programu.
6. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem smlouvy a že s ním bez
výhrad souhlasí, že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a
svobodné vůle, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto
připojují své podpisy.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení v Zastupitelstvu
obce Dolní Branná.

V Dolní Branné dne 25.11.2021
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
…................................................
podpis příjemce

V Dolní Branné dne 25.11.2021
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
…...................................................
podpis poskytovatele

