Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na opravu
nemovitosti po změně vlastníka nemovitosti,
uzavřená mezi těmito stranami:
Město Morkovice-Slížany, Náměstí 29, 768 33 Morkovice
Ič: 00287504, DIČ: CZ00287504
Zastoupené Mgr. Pavlem Horákem, starostou
(dále jen „poskytovatel“)
a
paní Janou DOSTÁLOVOU
bytem Kolaříkova 706, Morkovice, 768 33 Morkovice-Slížany
(dále jen „příjemce“)

I.
Účel poskytnutí dotace
1) Účelem dotace dle této smlouvy je poskytnout žadateli finanční výpomoc na úpravu nebo
opravu nemovitosti, stavby č.p. 332 v Morkovicích, ulice Komenského – rodinný dům na
pozemku p.č. 1062/1 v k.ú. Morkovice (dále jen „dotovaná nemovitost“) tak, aby se zvýšila
kvalita bydlení v této nemovitosti či vylepšil její chátrající vzhled.
2) Účelu vymezeného v předchozím odstavci se zavazuje příjemce dosáhnout nejpozději do
30.6.2024.
II.
Poskytovaná částka
1) Poskytovatel poskytne žadateli jednorázově částku Kč 100 000,- (slovy:
Jednostotisíckorunčeských) nejpozději do 15. dnů od podpisu smlouvy oběma stranami.
2) Prostředky dle předchozího odstavce budou poskytnuty příjemci bezhotovostním převodem
na účet příjemce č.
3) Pakliže poskytnuté prostředky dle této smlouvy či jejich část nebudou příjemcem
prokazatelně užity ve lhůtě uvedené v čl. I. odst. 2 této smlouvy, pak takto nepoužité peněžní
prostředky (dotaci/část dotace) příjemce vrátí na účet poskytovatele č. 230127461/0300
nejpozději do termínu uvedeného v čl. I. odst. 2 této smlouvy.
III.
Podmínky poskytnutí dotace
Dotace je poskytována toliko osobě, která:
1) byla/je nejdéle 6 měsíců před podáním žádosti o dotaci dle této smlouvy vlastníkem
dotované nemovitosti, s tím, že dotovaná nemovitost musí být určena k trvalému bydlení a
nacházet se v intravilánu města Morkovice – Slížany,
2) se nejpozději do 12ti měsíců od poskytnutí dotace dle této smlouvy přihlásí k trvalému
pobytu v dotované nemovitosti a to minimálně na 5 let od poskytnutí dotace dle této smlouvy,

3) užívá/bude užívat dotovanou nemovitost celoročně k bydlení sebe a tedy nepronajme tuto
dotovanou nemovitost jiné osobě k užívání ani jinak nebude mít komerční prospěch z užívání
dotované nemovitosti jinou osobou.
IV.
Předložení vypořádání
1) Příjemce je povinen poskytovateli prokázat písemnými podklady (např. smlouvou o dílo,
výpisem z účtu, příjmovými doklady či jinými doklady o nákupu materiálu apod.) užití dotace
k účelu dle této smlouvy a to nejpozději do termínu uvedeného v čl. I. odst. 2 této smlouvy. Za
užití dotace souladné s podmínkami této smlouvy se má také užití dotace nebo její části na
náhradu nákladů vynaložených příjemcem v období od nabytí vlastnictví k dotované
nemovitosti do doby poskytnutí dotace, pakliže nahrazované náklady byly použity v souladu
s účelem dotace dle této smlouvy.
2) Nesplnění povinnosti dle předchozího odstavce znamená, že příjemce neužil poskytnuté
prostředky či jejich část, které se toto neprokázání týká, za naplněním účelu poskytnutí dotace
dle této smlouvy a je důvodem k postupu dle čl. II odst. 3 této smlouvy.
3) Při porušení jakékoli podmínky poskytnutí dotace dle čl. III. této smlouvy jde o porušení
rozpočtové kázně.
V.
Sankce
V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce bude poskytovatel postupovat
v souladu s ustanovením § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

VI.
Závěrečná ustanovení
1) Jako kontaktní místo poskytovatele se pro účely této smlouvy stanovuje: Městský úřad
Morkovice-Slížany, Sokolská 700, Morkovice, účetní - tel: 573 502 815.
2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.
3) Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými
ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a
dalšími obecně závaznými předpisy.
4) Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými
dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek se neuzavírá
v případě změny názvu příjemce, statutárního zástupce, sídla či bankovního účtu kterékoli ze
smluvních stran. V takovém případě postačí písemné oznámení o změně.
5) Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této
smlouvě.

6) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel i příjemce obdrží po
jednom vyhotovení.
7) Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a
svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
8) Součástí této smlouvy je příloha č. 1 Finanční vypořádání dotace.
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
Rozhodnuto orgánem obce: Zastupitelstvo města Morkovice-Slížany
Datum jednání: 20.5.2019, usnesení č. 15/05/2019

V Morkovicích dne 19.6.2019

……………………………………….
příjemce

V Morkovicích dne 31.05.2019

………………………………………
poskytovatel

