
 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE  
 
 
 
Statutární město Děčín  
se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV  
zastoupené primátorem Jaroslavem Hroudou  
IČ: 00261238  
č.ú.: 921402389/0800  
(dále jen „poskytovatel dotace“)  
 
a  
 
paní Jitka Hübštová, nar. , trvale bytem  
č.ú.:  
(dále jen „příjemce dotace“) 
 
  

uzavírají tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace 
 
 

I. Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové dotace dle Zásad postupu statutárního města 
Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby rodinných 
domů na území statutárního města Děčín, schválených usnesením Zastupitelstva města 
Děčín č. ZM 17 07 06 02 ze dne 21. 09. 2017 (dále jen „Zásady“) a novelizovaných 
usnesením Zastupitelstva města Děčín č. ZM 18 04 03 08 dne 26.04.2018 s účinností 
dnem 27.04.2018.  

 
2. Dle předložených podkladů, jež příjemce dotace prohlašuje za úplné a pravdivé, je 

příjemce dotace investorem technické infrastruktury k rodinnému domu na p.p.č. 527/10 
v k.ú. Vilsnice:  

 
- vodovod 115 m na p.p.č. 527/2 v k.ú. Vilsnice, 

- plynovod 143 m na p.p.č. 527/2 v k.ú. Vilsnice. 

 
 

II. Poskytnutí dotace  
 
1. V souladu se Zásadami poskytovatel poskytne účelovou dotaci až do výše 50.000 Kč na 

jednu budovanou technickou infrastrukturu (dále jen „TI“) uvedenou v čl. I odst. 2, 
maximálně však do výše podílu na skutečně vynaložených nákladech (dále jen „SVN“) 
každé budované TI ve smyslu čl. II písm. d) Zásad. SVN musí být uvedeny v Žádosti o 
výplatu účelové dotace dle Přílohy č. 2 Zásad a řádně doloženy dodavatelskou fakturou 
znějící výhradně na jméno stavebníka a soupisem provedených prací (nebo jiným 
průkazným dokumentem vystaveným dodavatelem).  
Faktura musí být prokazatelně zaplacena ze strany stavebníka a doložena relevantním 
dokladem o úhradě (čitelné kopie výpisu z bankovního účtu, příjmového pokladního 
dokladu na jméno). Případné práce prováděné svépomocí nebo správní poplatky spojené 
se stavebním řízením nejsou uznatelným nákladem. Celková výše účelové dotace může 
dosáhnout max. částky 100.000 Kč.  
 



2. Účelová dotace bude vyplacena na základě této smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
mezi poskytovatelem dotace a příjemcem dotace za podmínky splnění odst. 4 a 5 tohoto 
článku smlouvy.  

 
3. Účelová dotace bude poskytnuta pro výstavbu shora uvedené TI k rodinnému domu na 

p.p.č. 527/10 v k.ú. Vilsnice.  
 
4. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci účelovou dotaci v souladu s čl. I a II odst. 1 

této smlouvy v termínu do 90 dnů po předložení dokladu o zápisu stavby rodinného domu 
do katastru nemovitostí. Tento doklad musí být vydán nejdéle do pěti let po vydání 
pravomocného stavebního povolení nebo souhlasu s ohlášením stavby RD. V případě, že 
bude již vyčerpán celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu 
statutárního města Děčín na příslušný kalendářní rok, bude dotace vyplacena nejpozději 
do 31. 1. následujícího kalendářního roku.  

 
5. Účelová dotace bude poskytovatelem dotace převedena v termínu dle odst. 4 na účet 

příjemce dotace uvedený v Žádosti o výplatu účelové dotace, ve které musí být uvedena 
skutečně vybudovaná TI včetně SVN a zdokladovány všechny skutečnosti dle odst. 1 a 4 
tohoto článku a předloženy doklady prokazující výši SVN dle čl. II písm. d) Zásad.  

 
 

III. Zvláštní ustanovení  
 
1. Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět s výpovědní dobou o délce 15 dnů tuto 

smlouvu v případě, že dotace byla příjemci dotace poskytnuta na základě nepravdivých 
údajů.  

 
2. V případě, že poskytovatel dotace učiní výpověď smlouvy, je příjemce dotace povinen 

vrátit celou výši poskytnuté dotace do 15 dnů ode dne, kdy obdržel dopis obsahující 
projev vůle poskytovatel dotace tuto smlouvu vypovědět.  

 
3. Příjemce dotace bere na vědomí, že na poskytnutou dotaci se vztahuje zákon č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
Nedodržení podmínek a nesplnění povinností stanovených touto smlouvou příjemcem 
dotace bude posuzováno jako porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 
250/2000 Sb. Příjemce dotace je v takovém případě povinen odvést neoprávněně použité 
nebo zadržené finanční prostředky do rozpočtu poskytovatele dotace včetně sankce 
stanovené tímto zákonem.  

 
4. Smluvní strany se dohodly, s přihlédnutím k zákonu č. 110/2019 Sb., o zpracování 

osobních údajů, že tato smlouva bude zveřejněna na úřední desce Magistrátu města 
Děčín do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. 

 
 

IV. Platnost smlouvy  
 
1. Tato smlouva se stává platnou a právně účinnou dnem podpisu oběma smluvními 

stranami.  
 
2. Poskytnutí účelové dotace a znění této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva 

města Děčín č. ZM 19 09 05 09 dne 21. 11. 2019.  
 

 
 
 



 
V. Závěrečná ustanovení  

 
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel dotace i příjemce 

dotace obdrží jedno vyhotovení.  
 
2. Právní vztahy plynoucí z této smlouvy se řídí výhradně právními normami českého 

právního řádu.  
 
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily a že smlouva plně 

vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.  
 
 
 
 
 
 
 
V Děčíně dne ….................................                    V Děčíně dne ….................................  
 
 
 
 
 
 
…………………………………..............                    …..……………………………………..  

Poskytovatel dotace                                                     Příjemce dotace 

 


