Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kurdějov
I. Smluvní strany:
1. Poskytovatel dotace:
Obec Kurdějov, sídlo: Kurdějov 1, 693 01 Hustopeče, IČO: 65269951,
zastoupený: ………………………………………….
Bankovní účet: ………………………………….., č.ú. …………………………………
Tel.: ……………………………… E-mail.: …………………………….
(dále jen „poskytovatel“)
a
2. Příjemce dotace:
A. Příjemce – fyzická osoba (i podnikatel):
…………………………..
Jméno a příjmení

………………
datum narození

……………………………………….
bydliště

……………………………, tel.: ………………………., E-mail: ……………………………..
IČO
Bankovní účet: ………………………………….., č.ú. …………………………………
nebo
B.Příjemce – právnická osoba:
…………………………..
Název

…………………………………… ………… ……………..
Sídlo
IČO
DIČ

………………………………………….., tel.: ……………., E-mail: …………………………
za společnost jedná
Bankovní účet: ………………………………….., č.ú. …………………………………
(dále jen „příjemce“)
uzavírají tuto

Smlouvu o poskytnutí dotace
II. Předmět a účel dotace
1. Poskytovatel na základě této smlouvy poskytne příjemci účelovou dotaci ve fixní výši
60.000, - Kč (slovy: šedesáttisíc korun českých) na pořízení a stavbu domovní čistírny
odpadních vod (dále i „DČOV“) o těchto parametrech ………………………………...
………………………………………………………………………….……. na adrese
nemovitosti …………………………………………………, tj. domu č.p. …………,

umístěného na pozemku parc.č. ………..pro k.ú. Kurdějov, jak je zapsáno v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, KP Hustopeče na
LV č. …………. Příjemce prohlašuje, že je vlastníkem této nemovitosti.
2. Doba, v níž má být dosaženo stanoveného účelu: říjen 2022.
III. Způsob poskytnutí dotace
1. Doba pro předložení finančního vypořádání: říjen 2022.
2. Poskytovatel poskytne dotaci jednorázově ex post, a to na základě žádosti o poskytnutí
dotace a po uzavření písemné smlouvy schválené na zasedání zastupitelstva obce.
K žádosti o poskytnutí dotace příjemce přiloží:
a) Souhlasné vyjádření stavebního a vodoprávního úřadu o stavbě DČOV a o povolení
vypouštění odpadních vod
b) Doklad o uvedení do provozu, který se rovněž dokládá na OŽP
c) Dokument dokládající zmocnění k podání žádosti o dotaci a k podepisování všech
dokumentů, které se týkají dotace (pokud nemovitost vlastní několik subjektů a
jeden z nich bude jednat za všechny nebo v případě, že jeden z vlastníků bude jednat
ve věci žádosti o dotaci na DČOV pro více nemovitostí).
d) Osvědčení o certifikaci DČOV (prohlášení o shodě)
3. Dotace bude poskytovatelem vyplacena bezhotovostně na účet příjemce uvedený v
záhlaví, a to do 30 dnů ode dne splnění všech následujících podmínek:
a) předložení dokladů uvedených v čl. III. odst. 1 příjemcem poskytovateli a
b) schválení vyplacení dotace zastupitelstvem obce.
Příjemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že dotace bude vyplácena pouze do 31.12.2022 a
proto je povinen řádně a včas doložit doklady uvedené v tomto článku v 1. odstavci, a to
nejpozději 10 dnů před jednáním zastupitelstva obce v listopadu 2022. Pokud nebude ze
strany příjemce vše doloženo řádně a včas před jednáním zastupitelstva obce v listopadu
2022, bere příjemce na vědomí a souhlasí s tím, že mu nebude ze strany poskytovatele
dotace vyplacena.
4. Poskytovatel zálohu na dotaci příjemci neposkytuje.
IV. Povinnosti příjemce dotace
Příjemce dotace prohlašuje, že dotaci přijímá a zavazuje se splnit tyto podmínky:
a) Zařízení, na které je dotace poskytnuta, musí po celou dobu udržitelnosti, stanovené
na 2 (slovy: dva) roky, splňovat veškeré funkční a provozní podmínky vyžadované
touto smlouvou, povoleními a závaznými stanovisky orgánu státní správy a obecně
závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)
v aktuálním znění. Doba udržitelnosti se počítá ode dne vyplacení dotace
poskytovatelem příjemci.
b) Příjemce se dále zavazuje umožnit poskytovateli průběžnou kontrolu technického
stavu a funkčnosti DČOV.
c) Poskytovatel je oprávněn na základě oznámení, které učiní ve lhůtě ne kratší než 10
dnů příjemci dotace, a to kdykoliv i opakovaně, v průběhu doby udržitelnosti,
zajistit vlastní odběr vzorků vypouštěných odpadních vod a tím zkontrolovat plnění
podmínek pro vypouštění odpadních vod daných aktuálními obecně závaznými
právními předpisy. Náklady na toto odběry ponese poskytovatel. V případě, že
předložený kontrolní výsledek nebude odpovídat stanoveným podmínkám, seznámí
poskytovatel s touto skutečností příjemce a příjemce je povinen učinit veškerá
opatření ke zlepšení kvality vypouštěných odpadních vod a k obnově bezchybné

funkčnosti DČOV, a to ve lhůtě do 2 měsíců od oznámení poskytovatele, že
odebraný vzorek odpadních vod nevyhověl kontrole kvality vypouštěných
odpadních vod a příjemce je povinen umožnit poskytovateli odebrání nového
kontrolního vzorku vypouštěných odpadních vod. V případě, že ani kontrolní
výsledek dodatečného posouzení nebude odpovídat podmínkám vydaného povolení
k nakládání s vodami či aktuálních obecně závazných právních předpisů, bude toto
poskytovatelem považováno za hrubé porušení podmínek poskytnutí dotace.
d) Je-li příjemcem dotace právnická osoba, je povinna v případě přeměny právnické
osoby zajistit, aby práva v povinnosti z této smlouvy přešly na přeměněnou
právnickou osobu a v případě zrušení právnické osoby s likvidací sdělit tuto
skutečnost poskytovateli dotace nejméně 30 dnů před vstupem právnické osoby do
likvidace.
V. Ostatní ujednání
1.
V případě hrubého porušení podmínek poskytnutí dotace, se příjemce zavazuje vrátit
poskytovatelem poskytnutou dotaci či její část poskytovateli, a to do 30 dnů od převzetí výzvy
ze strany poskytovatele. Část dotace, kterou je povinen v případě hrubého porušení podmínek
příjemce poskytovateli vrátit, se vypočítá tak, že za každý započatý rok od hrubého porušení
podmínek poskytnutí dotace do ukončení doby udržitelnosti vrátí příjemce poskytovateli částku
1/2 dotace, tedy 30.000, - Kč, za každý započatý rok od hrubého porušení podmínek dotace do
ukončení doby udržitelnosti. Příjemce je povinen vrátit dotaci či část dotace poskytovateli do
30 dnů od obdržení výzvy ze strany poskytovatele. Dotace nebo její část bude vrácena na účet
poskytovatele uvedený v záhlaví.
2.
Příjemce bere na vědomí, že na poskytnutí dotace není právní nárok.
3.
Příjemce souhlasí s tím, že poskytovatel zveřejní tuto smlouvu o poskytnutí dotace a její
dodatky na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne
uzavření smlouvy nebo jejího dodatku. Smlouva včetně dodatků musí být zveřejněna nejméně
po dobu 3 let ode dne zveřejnění.
4.
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu. Příjemce obdrží
jedno vyhotovení a poskytovatel dvě vyhotovení.
5.
Příjemce dotace prohlašuje, že se s ustanoveními této smlouvy řádně seznámil a
zavazuje se je dodržovat.
6.
Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů: Příjemce tímto uděluje souhlas
poskytovateli souhlas ke zpracování osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení 2016/679“),
účinného od 25.5.2018, a to podle GDPR Informace o zpracování osobních údajů, uveřejněné
na webových stránkách poskytovatele.
7.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem
schválení této smlouvy zastupitelstvem Obce Kurdějov.

V Kurdějově dne ……………………..

V Kurdějově dne ……………….

………………………………………
Poskytovatel

…………………………………….
Příjemce

Poskytovatel potvrzuje, že o poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo schváleno
usnesením zastupitelstva Obec Kurdějov dne …………. pod číslem: ………..
V Kurdějově dne…………………………….

………………………………….
Poskytovatel

