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Veřejnoprávní smlouva  
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Karlovice 

 

Na základě usnesení Zastupitelstva Obce Karlovice č.  ze dne 25.3.2021 uzavírají níže 

uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu dále jen „Smlouva“: 

 

I. 

Smluvní strany 

Poskytovatel dotace 

Obec Karlovice 

Zastoupená starostou obce panem Mgr. Ondřejem Havrdou 

Adresa: Karlovice 12, 511 01 Karlovice  

IČO: 00275824 

(dále jen „Obec Karlovice“) 

Č. bankovního účtu:  6626581/0100 

 

Příjemce dotace 

Fyzická osoba 
 

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………………………… 

Datum narození: ……………………………………………………………………………………………………….. 

Adresa bydliště: ……………………………………………………………………………………………………….. 

Č. bankovního účtu: ……………………………………………………………………………………………………….. 

 
II. 

 
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové finanční dotace (dále také „dotace“) podle zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, v souladu s podmínkami stanovenými touto Smlouvou a Pravidly dotačního 

programu „Dotace na individuální výstavbu domovních ČOV v obci Karlovice a v jejích 
místních částech“ schválenými usnesením Zastupitelstva Obce Karlovice č.a/1   ze dne 

25.3.2021 
 
Podkladem pro poskytnutí účelové finanční dotace je žádost Příjemce o poskytnutí dotace ze 
dne ………………………, na ………………………………………………. . 

 
III. 

 
1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci finanční účelovou dotaci v maximální 

výši uvedené v Žádosti o dotaci ………………………………………. Kč (slovy: 
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……………………………………) pro účel uvedený výše, a to za podmínek stanovených touto 
Smlouvou a Pravidly dotačního programu (dále jen „Pravidla“). 
 
 

2. V případě zvýšení celkových uznatelných nákladů v průběhu realizace akce oproti 
Žádosti o dotace se maximální výše dotace ujednaná dle čl. III., odst. 1 Smlouvy 
nemění. V případě snížení celkových uznatelných nákladů v průběhu realizace akce 
oproti Žádosti o dotaci se výše dotace řídí dle čl.III., ost. 6 Smlouvy. 
 

3. Dotace je poskytnuta pro nemovitost č.p. …………………… na pozemku st. parc. č. 
…………………..  v k. ú. Karlovice, kterou vlastní 
…………………………………………………………………. kdy DČOV pro výše uvedenou nemovitost 
se nachází na pozemku parc. č. …………………………………………. v k. ú. Karlovice, který 
vlastní ………………………………………………………. . 
 

4. Dotace se poskytuje jako investiční. 
 

5. Příjemce se zavazuje tuto finanční dotaci přijmout, využít ji pouze k výše uvedenému 
účelu v souladu s podanou žádostí o dotaci a splnit podmínky stanovené touto 
Smlouvou a Pravidly dotačního programu. 
 

6. Dotace se poskytuje do výše 70 % celkových skutečně vynaložených uznatelných 
nákladů na projekt, do maximální výše 70000,- Kč. 
 

7. Příjemce je oprávněn a současně povinen hradit uznatelné výdaje v období od 
1.1.2020 do 31.12.2022 v souladu s Pravidly, jedná se taktéž o dobu, ve které má být 
v souladu s Pravidly výše uvedeného účelu dosaženo. Dotace bude poskytována 
zpětně. Příjemce předloží ve lhůtě do 12 měsíců od uzavření „Smlouvy“, maximálně 
do 30.3.2023 tzv. Žádost o platbu (příloha č. 2 Pravidel). 
 

8. V případě pochybnosti, zda lze náklad z prostředků dotace hradit či nikoliv, 
rozhoduje o uznatelnosti nákladů výhradně poskytovatel.   
 

9. Ohledně skutečné výše dotace a termínu jejího zaslání na bankovní účet bude zasláno 
Příjemci písemné avízo. 
 

 

10. Dotace bude příjemci poskytnuta jednorázově na bankovní účet ve lhůtě do 60 dnů 
ode dne podání úplné Žádosti o platbu, variabilním symbolem bude číslo uzavřené 
Smlouvy. Ode dne poskytnutí dotace začíná běžet doba udržitelnosti (5 let) a 
možnost kontroly stavby ze strany poskytovatele dotace. Příjemce se zavazuje 
uchovat Smlouvu a ostatní dokumentaci po dobu udržitelnosti tj. 5 let. 
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11. V případě schválení Žádosti o platbu a poukázání dotace na bankovní účet příjemce, 

je dotace brána za finančně vypořádanou. 
 

 
IV. 

 
1. Příjemce je povinen neprodleně informovat poskytovatele, že obdržel dotaci na 

shodný účel dotace od jiného subjektu. 
 
 

2. Příjemce je povinen zajistit, aby celková částka dotací na projekt od poskytovatele a 
jiných subjektů nepřekročila 100% celkových nákladů na projekt, jinak je příjemce 
povinen vrátit příslušnou část dotace. 
 

3. Příjemce dotace je povinen dotaci využít hospodárně, efektivně a účelně, v souladu 
s podanou Žádostí o dotaci, v souladu s uzavřenou Smlouvou a Pravidly. Příjemce je 
povinen dotaci vrátit ve výši neoprávněně použité částky, bude-li zjištěno, že údaje, 
na jejichž základě byla dotace poskytnuta, byly nepravdivé, neúčelné či pokud byl 
v souvislosti s projektem spáchán trestný čin či přestupek. 
 

4. V případě porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, zejména dle čl. III. odst. 7, či 
porušení povinností vyplývajících z Pravidel nebo pokud Příjemce neodstraní tyto 
nedostatky ani v dodatečné lhůtě, nebude mu dotace vyplacena. 
 

5. Zároveň je příjemce dotace povinen zaslat písemné avízo ohledně vratky dotace na 
Obec Karlovice a finanční prostředky neprodleně zaslat na výše uvedený bankovní 
účet Obce Karlovice, tak aby platba byla identifikovatelná. 
 

6. Příjemce prohlašuje, že nemá vůči Obci Karlovice žádné závazky po splatnosti. 
 

7. Poskytovatel je oprávněn provádět kontrolu užití účelové dotace dle příslušných 
ustanovení zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, a dle Pravidel 
dotačního programu. 
 

8. V případě převodu nemovitosti na jiného vlastníka, popř. spoluvlastníka v průběhu 
doby realizace účelu dotace a doby udržitelnosti (5 let) budou povinnosti původního 
vlastníka – příjemce dotace spolu s převodem vlastnických práv k nemovitosti 
přecházet na nového vlastníka, popř. spoluvlastníka nemovitosti. Odpovědnost za 
dodržení této podmínky leží na příjemci dotace a příjemce se nemůže zprostit 
povinností plynoucích z přijetí dotace jen tím, že nemovitosti v průběhu doby 
udržitelnosti převede na třetí osobu. 
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9. Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy se 
dozví o změnách, písemně oznámit poskytovateli veškeré změny nebo skutečnosti, 
které by měly vliv na realizaci účelu dotace, či na zajištění doby udržitelnosti, např. 
změna údajů o příjemci (bankovního čísla účtu, změna osoby oprávněné jednat 
jménem příjemce atd.) 
 

 
V. 

 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
 

2. Tato smlouva je provedena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá má platnost 
originálu, přičemž poskytovatel i příjemce obdrží po jednom vyhotovení. 
 

3. Změny a doplňky k této smlouvě lze provést pouze po vzájemném odsouhlasení 
smluvních stran, a to písemně, s číselně označenými dodatky, podepsanými oběma 
smluvními stranami. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a 
svobodné vůle, že obě smluvní strany souhlasí s jejím obsahem. 
 

 
 

V Karlovicích dne: ……………………………   V   ………. dne: ……………………… 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………..……    …………………………………………………………. 

  Mgr. Ondřej Havrda       Příjemce dotace 
 starosta Obce Karlovice 
 


