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Příloha č.2

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku
uzavíraná na základě Zásad pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Rotava na podporu individuální
bytové výstavby, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

Článek I.
Smluvní strany
1. Město Rotava
se sídlem: Sídliště 721, Rotava 357 01
zastoupená starostkou města: Ivou Kalátovou
IČ: 00259551
DIČ: CZ 00259551
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 27-862166389/0800
Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Iva Kalátová
na straně jedné jako poskytovatel (dále jen „poskytovatel“)
a
2.
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa bydliště:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
IČ: (bylo-li přiděleno)
na straně druhé jako příjemce (dále také jen „příjemce“)
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Článek II.
Úvodní ustanovení
1.1 Tato smlouva je uzavírána na základě schválené žádosti, kterou podal příjemce v rámci Zásad pro poskytování
finančních příspěvků z rozpočtu města Rotava na podporu individuální bytové výstavby.

Článek II.
Základní ustanovení
2.1 Dotace bude poskytnuta z rozpočtu Města dle ustanovení § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
2.2 Dotací se rozumí peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu územního samosprávného celku.
2.3 Finanční prostředky budou poskytnuty převodem z účtu poskytovatele na účet příjemce, pokud poskytovatel
nezvolí jiný způsob poskytnutí. Změnu způsobu poskytnutí finančních prostředků si poskytovatel výslovně
vyhrazuje.
2.4 Účelem poskytnutí dotace je podpora individuální bytové výstavby.
2.5 Doba, v níž má být stanoveného účelu dosaženo, byla stanovena jako doba neurčitá. Stanoveného účelu je
dosaženou samotnou výstavbou rodinného domu.
2.6 Příjemce souhlasí s použitím jeho osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, v platném znění.
2.7 Příjemce souhlasí s případným zveřejněním této smlouvy na úřední desce poskytovatele způsobem umožňujícím
dálkový přístup, a to na dobu neurčitou.

Článek III.
Podmínky pro poskytnutí dotace
3.1 Dotace je příjemci poskytována na 1 nově vystavěný rodinný dům (jak samostatně stojící, tak řadový) na území
Města. Rodinným domem se rozumí budova s číslem popisným, která je nově postavena a u níž je ve výpisu
z katastru nemovitostí uvedeno, že se jedná o rodinný dům. Rodinným domem není budova, u které je ve výpisu
z katastru nemovitostí uvedeno, že se jedná o rozestavěnou budovu.
3.2 Je-li rodinný dům, který je předmětem žádosti o poskytnutí příspěvku, spoluvlastnictvím více osob, jsou žadateli a
příjemci všichni spoluvlastníci společně. Toto ustanovení se vztahuje i na společné jmění manželů.
3.3 Příjemce nesmí nově postavený rodinný dům v průběhu 5 let od obdržení této dotace převést za úplatu do
vlastnictví jiné fyzické nebo právnické osoby nebo stavbu odstranit s výjimkou odstranění na základě nařízení o
odstranění stavby vydaném příslušným stavebním úřadem.
Pokud příjemce v průběhu 5 let od obdržení finančního příspěvku za úplatu převede nově postavený rodinný
dům do vlastnictví jiné fyzické nebo právnické osoby nebo dům odstraní, je povinen vrátit zpět Městu počet pětin
z poskytnuté dotace odpovídající počtu celých let chybějících do uplynutí stanovené lhůty (5 let) od data
poskytnutí dotace.
Příklad: Příjemci je dotace odeslána na účet 5. 3. 2018. Lhůta 5 let končí 4. 3. 2023. V dubnu 2020 žadatel
rodinný dům prodá. Na základě prodeje je proveden zápis nového vlastníka rodinného domu do katastru
nemovitostí. Zápis nabyde právní moci dne 5. 5. 2020. Do uplynutí lhůty 5 let zbývají 2 roky a 10 měsíců, tj. 2 celé
roky. Příjemce vrátí dvě pětiny dotace, tj. 20 tisíc.
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Dotaci příjemce vrátí bankovním převodem na bankovní účet poskytovatele, uvedený v úvodních ustanoveních
této smlouvy.
Příjemce je povinen vrátit dotaci rovněž v případě kdy prokazatelně porušil ustanovení Zásad pro poskytování
finančních prostředků z rozpočtu města Rotava na podporu individuální bytové výstavby, ustanovení této
smlouvy či některé skutečnosti uvedl záměrně nesprávně či nepravdivě.

Článek IV.
Výše příspěvku a vyplacení příspěvku
4.1 Příspěvek je stanoven ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíckorunčeských). Příspěvek bude vyplacen
poskytovatelem do 60 dnů od data uzavření této veřejnoprávní smlouvy.

Článek V.
Závěrečná ustanovení
5.1 Dotace budou poskytovány do vyčerpání vyčleněných finančních prostředků. Poskytovatel si vyhrazuje právo
odstoupit od této smlouvy i bez udání důvodů. Příjemce se tímto vzdává veškerých nároků na náhradu škody,
která by mu mohla odstoupením poskytovatele vzniknout.
5.2 Příjemce se zavazuje dodržovat všechna ustanovení Zásad pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města
Rotava na podporu individuální bytové výstavby a všechna ustanovení této smlouvy.
5.2 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran.

V Rotavě dne ………………………………………………………………………

...............................................................................
poskytovatel

...............................................................................
příjemce

Město Rotava | gsm: 352 350 611 | podatelna@rotava.cz | www.rotava.cz
str. 3/3

