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Smluvní Strany: 

1 . Poskytovatel 

město ìšherský Brod 
Masarykovo nám. 100, 688 O1 Uherský Brod, 
Zastoupené: lng. Petrem Vrànou, místostarostou 
ić: 00291463 
číslo účtu' 
na Straneıjedne (dále jen ,,lI>0s!ytovate"'). 

2. Příjemce 

jméno e příjmení: 1 
' ” ˇ 

“ 981 
adresa: 

číst“ ü<f=r“= 
na Straně druhé (dále jen ,,oříjemce“) 

3. 

Předmět a účel smlouvy 
1. Město Uherský Brod poskytne Z rozpočtu města na rok 2019 příjemci za podmínek uvedenv\jži;Š'šŠìŠI"“ 
v této Smlouvě dotaci (dále jen ,,dOtace“) na základě podané žádosti O poskytnutí dotace Z Programu 
pro poskytování dotací na Zasiťování pozemků pro bydlení V rodinných domech V Uherském Brodě. 
2. Dotací použije příjemce 'na zpětnou úhradu nákladů spojených S pořízením stavebního 
pozemku vzasíťované lokalitě se ZT\/1 p. č. st. 5856, list vlastnictví Č. 9131, k. ú. -Uherský Brod, 
na kterém byl postaven rodinný dům č. p. 2781 (dále jen "rodinný dům"). 

1 ZTV (základní technická vybavenost) je nezbytně nutná část veřejné infrastruktury, kterou funkčnost staveb rodinných domů 
vyžaduje a jejímž prostřednictvím jsou Stavby rodinných domů zásobeny pitnou vodou, elektrickou energii, zemním plynem, vsouladu S ochranou životního prostředí jsou Odvádêny odpadní vody, je zajištěn příjezd a přístup. Do ZTV nezbytné patří 
pogemní komuníkaoe, v9_çlo_vod, plynovoq nebo jinýggroj tepla, elektrický vedení, kąıląlizace a verfejné osvětlení. 
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ší. 

Fodmínky čerpání dotace 

1. Příjemce se zavazuje k dodržení nasłedujících podmínek: 
a) po dobu 5 let od poskytnutí podpory musí být v rodinném domě nahlášen trvalý pobyt 

alespoň jedné osoby, 
b) 

' po dobu 5 let od poskytnutí podpory nesmí dojít k rekolaudaci rodinného domu na 
prostory sloužící podnikání či jine účely. 

2. Příjemce je povinen: 
a) umožnit osobám pověřeným poskytovatelem provádět věcnou, finanční a účetní 

kontroiu včetně pořizování a zveřejňování fotodokumentace pro potřeby publicity 
pořízené Z veřejných prostor a to do doby 6 let ode dne uzavření smlouvy,

_ 

b) včas požádat poskytovatele O Změnu této smlouvy vpřípadê takových změn 
a skutečností či podmínek předpokládaných ve smlouvě, které by mu bez jeho zavinění 
Znemožnily dodržet podmínky smlouvy, 

c) sdělit poskytovateli bezodkladně veškeré zmeny skutečností uvedených v odst. 
1 písmena a) e ti) tohoto článku písemnou formou zmeny na novém formuláři žádosti. 

H3. 

Čerpání dotace 

Výše dotace činí 200.000 Kč {slovy: Dvëstêtisío korun českých). Poskytovatel ji poukaže 
příjemci bezbotovostnë, na jeho účet uvedený v záhlaví smlouvy do 15 dnů od dne podpisu Smlouvy 
oběma smluvními stranami. 

iv. 

$ankce ze nedodržení podmínek pro poskytnutí dotace 

1. Příjemce je povinen odvést do rozpočtu poskytovatele ve lhůtě jim stanovené neoprávněné 
poskytnutou dotaci: 

a) neclodržš-li podmínky uvedené v čl. il odst. 1 písni. a) a b) smlouvy, 
b) vyjde-li najevo, že skutečnosti, které uvedl V Čestném prohlášení žadatele O poskytnutí 

dotace, které je součástí žádosti O dotaci jsou nepravdivé. 
Za prodlení s odvodem dotace je příjemce povinen uhradit penále ve výši 1 promile denně Z celkové 
částky odvodu neoprávněné použité nebo zadržene dotace Za každý den prodíení, nejvýše však do 
výše tohoto odvodu. 
Shora uvedené sankce se neuplatní v případě nedodržení podmínky dle čl. li. ocist. 1 písmene 
a) smlouvy, nastane-li v důsledku úmrtí tn/ale hlàšených osob. 

2. Pokud příjemce ve stanovené lhůtě požadovanou dotaci poskytovateli nevrátí, považují se tyto 
peněžní prostředky ze Zadrżene ve smyslu § 22 Zákona č. 250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů. 

V. 
Povinnosti příjemce při zajišťování pıšbiícity poskytovateie 

1. Příjemce dotace se zavazuje po dobu 5 let od poskytnutí této podpory prezentovat město 
Uherský Brod jako poskytovatełe podpory e šířit jeho dobre jmeno. Prezentace bude zajištěna 
prezentačním štítkem, který obdrží při podpisu Smlouvy S nasłedujlcím textem: „ätavebník rodinného 
domu byl finančně podpořen městem Uherský Brod v roce 2019“ a logem města, ve formátu die 
grafického manuálu, umístěným na veřejně vìditelném místě rodinného domu. 
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2, Při nedodržení povinnosti příjemce uvedene v čí. V odst. l je příjemce povinen odvést do rozpočtu poskytovatele ve lhůtě jím stanovené Smluvní sankcí ve výší l °/zn Z poskytnuté dotace za každé Zdokumentovane í opakované zjištění porušení povinnosti. 

Ví. 
Gstetní eetanovení 

1. Poskytovatel je oprávněn zastavit poskytnutí dosud nečerpane dotace, poruší-li příjemce některé zustanovení této Smlouvy. Vtakoveřrš případě neodpovídá poskytovatel za škodu, která vznikla příjemci v důsledku neposkytnutí dosud nečerpane částí příspěvku. 
2. Poskytovatel má právo odstoupit od teto smlouvy v případě, že se prokáže, že údaje nebo nektere Z údajů sdëíené příjemcem jsou nepravdivé. 
3. Příjemce je povinen uzavřít Smlouvu do 30 dnů ode dne doručení návrhu na jeji uzavření. Neuzavře-Ii příjemce Smlouvu ve lhůtě cíle předchozí vety, ztrácí nárok na poskytnutí dotace. Ve výjímečnem a příjemcem písemně odůvodněnem případě může poskytovatel příjemci poskytnout novou přiměřenou lhůtu k uzavření Smlouvy. 

Vít. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva O poskytnutí dotace Zrozpočtu mesta se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

2. Smluvní strany prohlasují, že Smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství. Tato Smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle Zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon o registru smíuv). Poskytovatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. 
3. Smluvní Strany sjednàvají, že jakákoliv zmena či dodatek, kterým se mění nebo ruší některá ustanovení této smlouvy, jsou platné pouze ve formě písemných 8 čísíovaných dodatků ke smlouvě, podepsaných oprávnënými osobami za smluvní strany. 
4. Smlouva je vyhotovena na zaklade podané žádostí O poskytnutí dotace Z rozpočtu města Uherský Brod. 

5. Tato Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních stejne platností a závaznosti, Z nêohž poskytovatel obdrží 3 vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení. 
6. Smlouva se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 89/20í2 Sb. občanský Zákoník. 
7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem smlouvy a že tato Smlouva byla sepsána na základě jejich pravé e svobodné vůle a na důkaz toho připojuji pod tuto Smlouvu své podpisy. Na jednom vyhotovení smlouvy určeném pro poskytovatele je podpis příjemce úředně ovèřen. 

Doložka cíle § 41 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní Zřízení) Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Uherský Brod 
7. zasedání konané dne 24.06.2019 

W číslo usnesení: 122/27/19
_ 
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Poskytovałeì: z řăjemceı 

ing. Petr Vrána 
místostarosta 

na 50.001 óø 299.999 Kč 
* Adresa: Masarykovo nám. 100 688 0% Uherský Brod, Česká republika, P. 0. GX 33, fax: 572 805 'H2 
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