
Smlouva o poskytnutí dotace 

(uzavřená jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu §159 a násl. Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) 

 

I. Smluvní strany 

 

Poskytovatel dotace: 

 

Obec Jenišovice, okres Chrudim 

Jenišovice 42, 538 64 Jenišovice u Chrudimi IČO: 00270237  

zastoupená starostkou Alenou Serbouskovou, DiS. 

Poskytovatel nese veřejnoprávní charakter. 

Bankovní spojení, číslo účtu: 

 (dále jen „poskytovatel“, případně „účastník smlouvy“) 

 

a 

 

Příjemce dotace: 

 

Jméno a Příjmení 

Bydliště 

Datum narození 

Bankovní spojení, číslo účtu: 

(dále jen „příjemce“, případně „účastník smlouvy“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

Smlouvu o poskytnutí dotace 

uzavřenou jako smlouvu veřejnoprávní ve smyslu §159 a násl. Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 



II.  

Předmět a účel smlouvy 

 

1. Poskytovatel podle této smlouvy poskytne příjemci účelovou dotaci ve výši …,- Kč 

 (slovy „…“) určenou na akci „pořízení zařízení s čištěním nebo likvidací odpadních 

 vod“ (dále jen „DČOV“), na adrese nemovitosti ………, umístěné na pozemku parc. č. 

 …, vedeném na příslušném listu vlastnictví č. …, vedeného u Katastrálního úřadu pro 

 Pardubický kraj, katastrální pracoviště Chrudim. 

 Výše dotace je poskytována do výše 60% doložených, prokazatelně oprávněných 

 nákladů na pořízení zařízení, maximálně ve výši 40. 000,- Kč. Danou maximální výši 

 dotace nelze překročit ani výjimečně a je výlučně vázána na pořízení pouze jednoho 

 zařízení.  

 

III. 

Způsob poskytnutí dotace 

 

1. Dotace je poskytnuta jednorázově (ex post), na základě žádosti o poskytnutí dotace a 

 po uzavření písemné smlouvy schválené na zasedání zastupitelstva obce. K žádosti o 

 poskytnutí dotace přiložil žadatel doklady povolující užívání zařízení ze strany 

 příslušného vodoprávního úřadu. 

2. Dotace bude poskytovatelem proplacena bezhotovostně a to do … pracovních dnů ode 

 dne schválení smlouvy na zasedání zastupitelstva obce, bankovním převodem na účet 

 příjemce, uvedený v Hlavě I. 

 

 

 

 



IV. 

Základní povinnosti příjemce 

 

1. Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje splnit podmínky 

 uvedené níže: 

 a) Nemovitost, v níž je vybudováno zařízení související s čištěním nebo likvidací 

  odpadních vod, je trvalým bydlištěm žadatele. Bydliště splňuje obecné  

  požadavky dle §80 Zákona č. 89/2012 Sb. Příjemce dotace dále prohlašuje pro 

  potřebu této smlouvy, že nemovitost v současnosti není a v budoucnu nebude 

  využívána k rekreačním účelům a tento stav se příjemce dotace zavazuje udržet 

  nejméně po dobu 8 let od podpisu této smlouvy (dále jen „doba udržitelnosti“). 

 b) Zařízení, na které byla dotace poskytnuta, musí po celou dobu udržitelnosti, 

  stanovené na 8 let, splňovat veškeré funkční a provozní podmínky vyžadované 

  touto smlouvou, rovněž povoleními a závaznými stanovisky orgánu státní 

  správy a obecně závaznými právními předpisy zejména potom Zákonem č. 

  254/2001 Sb. v platném znění a být v řádném provozu. Zodpovídá v plném 

  rozsahu příjemce dotace. 

 c)  Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli nejpozději ve lhůtě 2 let 

  ode dne poskytnutí dotace alespoň 1krát výsledek rozboru vypouštěných  

  odpadních vod. Tento výsledek rozboru je příjemce dotace v uvedené lhůtě 

  povinen prokazatelně doručit k rukám poskytovatele dotace na adresu  

  uvedenou Hlavě I. Dále příjemce umožní poskytovateli průběžnou kontrolu 

  technického stavu DČOV. 

  

  Kontrolní výsledek musí odpovídat požadavkům aktuálních obecně závazných 

  právních předpisů v této oblasti, resp. podmínkám stanoveným v povolení k 

  nakládání s vodami, bylo-li pro DČOV vydáno. Nedodržení této povinnosti 

  bude poskytovatelem považováno za hrubé porušení podmínek poskytnutí 

  dotace. 

  



 d) Poskytovatel je oprávněn na základě oznámení, jež učiní ve lhůtě ne kratší než 

  10 dnů příjemci dotace, a to kdykoli, 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. Tyto odběry budou  

  prováděny na náklady poskytovatele. V případě, že předložený kontrolní  

  výsledek nebude odpovídat stanoveným podmínkám, seznámí poskytovatel 

  s danou skutečností příjemce a ten je povinen učinit veškerá potřebná opatření 

  ke zlepšení kvality vypouštěných odpadních vod a k obnově bezchybné  

  funkčnosti DČOV a ve lhůtě do 3 měsíců od oznámení poskytovatele, že  

  odebraný vzorek odpadních vod nevyhověl kontrole kvality vypouštěných 

  odpadních vod, je příjemce povinen umožnit poskytovateli odebrání nového 

  kontrolního vzorku vypouštěných odpadních vod. V takovém případě náklady 

  na dodatečné posouzení vzorku ponese příjemce. 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.  

 

V. 

Ostatní ujednání 

 

1. V případě hrubého porušení podmínek dotace se zavazuje žadatel vrátit celý dotační 

 příspěvek poskytovateli a to do 30 ti kalendářních dnů ode dne převzetí výzvy 

 poskytovatele. 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou 

 písemných a očíslovaných dodatků. 

3. Na poskytnutí dotace není právní nárok. 

4.  Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru poskytovatele souhlasí příjemce se 

 zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 



 ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 

 změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (o ochraně osobních údajů).  

5.  Příjemce souhlasí se zpracováváním svých osobních údajů, které sdělil poskytovateli v 

 souladu s příslušnými ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů a zákona. č. 

 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, 

 pro účely administrace projektu a dále souhlasí s tím, aby poskytovatel poskytoval 

 jeho osobní údaje organizacím a partnerům poskytovatele (zejména Ministerstvo 

 životního prostředí, Ministerstvo financí a Státní fond životního prostředí České 

 republiky), a to výhradně za uvedeným účelem. 

6. Ustanovení Hlavy IV. se nepoužijí v případě, že příjemce vrátí celou dotaci 

 poskytnutou příjemci poskytovateli na účet poskytovatele uvedený v Hl. I. této 

 smlouvy, a to do 30 dnů ode dne zcizení nemovitosti, jež je předmětem této smlouvy.  

7.  Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní 

 vyplývající příslušná ustanovení zákona o územních rozpočtech, správního řádu, 

 případně příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s 

 výjimkou uvedenou v §170 správního řádu. 

8.  Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních s platností originálu. Příjemce 

 obdrží jedno vyhotovení a poskytovatel dvě vyhotovení.  

9.  Příjemce prohlašuje, že se s ustanoveními této smlouvy řádně seznámil, a zavazuje se, 

 že se jimi bude řídit.  

10.  Poskytovatel potvrzuje, že o poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo 

 rozhodnuto usnesením Zastupitelstva obce Jenišovice č. 10/27/2018 ZO ze 

 dne …. 

 11.  Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu smluvních stran. 

V Jenišovicích dne  ……… 

 

_________________       ________________ 

Poskytovatel         Příjemce 

http://dd.dd.dddd/


 

 

.  


