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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
o poskytnutí dotace z rozpočtu města na demolice starých rodinných domů na

území města Veselí nad Moravou s vazbou na závazek následné výstavby
nového rodinného domu

1. Město Veselí nad Moravou

se sídlem: tř. Masarykova č. 119, PSČ 698 01 Veselí nad Moravou

zastoupeno: starostou města JUDr. PhDr. Petrem Kolářem, Ph.D.

IČ 00285455, DIČ CZ00285455

číslo účtu:
- jako poskytovatel dotace (dále jen „poskytovatel“)

a

2.

-jako příjemce dotace (dále jen „příjemce“)

I.
Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace z rozpočtu Města, v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní řízení) ve znění pozdějších předpisů,
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, a ve smyslu Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města na demolice starých
rodinných domů na území města Veselí nad Moravou se závazkem následné výstavby nového
rodinného domu ze dne 11.06.2018, usnesení č. 9/16/ZMV/2018, 16. zasedání ZMV (dále jen
Pravidla).

II.
Obě smluvní strany shodně prohlašují, že poskytnutí dotace je vázáno na splnění podmínek
uvedených v Pravidlech, tj.:

a) příjemce zajistil odstranění původní stavby,

b) stavební suť a veškerý odpadový materiál byl zrecyklován, ekologicky uložen či
zlikvidován,

c) na místě původní stavby byl postaven nový rodinný dům (dále jen „RD“),

d) příjemce je vlastníkem nebo spoluvlastníkem nového rodinného domu a je totožný s
vlastníkem nebo spoluvlastníkem odstraněné stavby; to neplatí v případě smrti
vlastníka odstraněné stavby,

e) na adrese nového RD jsou přihlášeny min. 2 osoby k trvalému pobytu žijící v rodinné
domácnosti, z nichž minimálně 1 osoba je žadatel a minimálně 1 další osoba žije
s žadatelem v rodinné domácnosti na adrese nového RD,

f) od právní moci souhlasu s odstraněním původní stavby nebo rozhodnutí o povolení
odstranění původní stavby vydaných místně příslušným stavebním úřadem do vydání
kolaudačního souhlasu resp. protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce, oznámení o
užívání nového RD, či jiného, v příslušné době adekvátního dokladu stavebního úřadu
uplynulo méně než 5 let.



III.
Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje vyplatit dotaci ve výši stanovené v
Pravidlech, a to do 30 dnů od doložení všech relevantních skutečností uvedených v čl. II. této
smlouvy, tj. 140.000 Kč.

IV.
Příjemce je vlastníkem nemovité věci zapsané na ú. Zarazíce, město Veselí
nad Moravou., a to:
parcelní číslo(a) pozemku:
obytná plocha celkem v m2: 63,24

adrese nového rodinného domu:

V.
a) Příjemce se zavazuje, že nejméně po dobu 5 let od přijetí dotace budou hlášeny

k trvalému pobytu v místě nového RD nejméně 2 osoby, z nichž 1 osoba je žadatel
a minimálně 1 další osoba žije s žadatelem v rodinné domácnosti.

b) V případě převodu nemovité věci na třetí osobu je příjemce povinen oznámit tuto
skutečnost poskytovateli dotace. Závazky z této smlouvy o poskytnutí dotace budou
převedeny smlouvou na třetí osobu, která jimi bude vázána v rozsahu, ve kterém byl
vázán příjemce dotace.

c) V případě porušení podmínek stanovených v této smlouvě o poskytnutí dotace, nebo v
případě, že dodatečně vyjde najevo, že příjemce podmínky pro poskytnutí dotace
nesplňoval, se příjemce zavazuje vrátit poskytnutou dotaci v plné výši poskytovateli, a to
do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k vrácení dotace. V takovém případě se
zavazuje příjemce zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10 % p.a. z částky
vyplacené dotace ode dne jejího poskytnutí do dne vrácení dotace poskytovateli.

VI.
Příjemce prohlašuje, že nemá vůči poskytovateli nebo jím zřízeným nebo založeným
organizacím žádné dluhy a že není hlášen k trvalému pobytu na adrese sídla ohlašovny, tř.
Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou.

VII.
Příjemce dotace poskytuje podpisem této smlouvy souhlas se zpracováním osobních údajů
pro účely zpracování a vyhodnocení dotace, pro uzavření smlouvy a pro kontrolní činnost
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Tato smlouva vstupuje v platnost i účinnost okamžikem podpisu obou smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, kdy každá smluvní strana obdrží po
jednom.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy, smlouva byla sepsána určitě,
srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na
důkaz toho připojují své podpisy.

Práva a povinnosti ve smlouvě neupravené se budou řídit platnými právními předpisy, zejména
občanským zákoníkem a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění.

S uzavřením této smlouvy vyslovilo souhlas Zastupitelstvo města Veselí nad Moravou na svém
11. zasedání dne ?2.03.2021 usnesením č. 9/11/ZMV/2021.
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