Číslo smlouvy:

Smlouva o poskytnutí účelové dotace na výstavbu zařízení
na likvidaci odpadních vod z rozpočtu obce Želízy
uzavřená podle § 51 Občanského zákoníku mezi smluvními stranami:
Poskytovatel:
Obec Želízy, Želízy 46, 277 21 Liběchov
zastoupená starostou Tomášem Bastlem
IČO: 00237396
(dále jen „obec“ nebo též „poskytovatel“)
a
Příjemce:
jméno a příjmení
bydliště
RČ:
Bankovní spojení - č. účtu:
(dále jen „příjemce“)
I.
Smluvní strany

1. Obec je územním samosprávným celkem, mezi jehož působnost mimo jiné patří vytváření
2.

3.

příznivých podmínek pro uspokojování potřeb občanů obce v oblasti bydlení a ochrany životního
prostředí a pro spokojený život v obci.
Zastupitelstvo obce Želízy na svém zasedání dne 12.11.2009 rozhodlo v rámci vytváření
podmínek pro plnění úkolů uvedených v odst. 1. tohoto článku mj. ve vztahu k fyzickým osobám,
majícím na území obce Želízy trvalý pobyt a vlastnícím (či majícím ve spoluvlastnictví) na území
obce nemovitost – objekt určený k trvalému bydlení, o poskytování účelových dotací z rozpočtu
obce na vybudování a výstavbu zařízení pro likvidaci odpadních vod (žumpa, odpadní jímka,
septik a domovní čistírna odpadních vod). Všeobecné podmínky poskytnutí účelové dotace
schválilo zastupitelstvo obce současně s výše uvedeným rozhodnutím a jejich splnění je
podmínkou pro uzavření této smlouvy.
Příjemce je občanem obce Želízy, který splňuje podmínky uvedené v odst. 2. tohoto článku.
II.
Předmět smlouvy

1. Obec poskytne příjemci za podmínek uvedených v čl. III. a IV. této smlouvy účelovou dotaci
2.

z rozpočtu obce Želízy ve výši ………,- Kč (slovy: ………korun českých).
Dotace je příjemci poskytována za účelem úhrady nákladů na výstavbu zařízení určeného k
likvidaci odpadních vod ve vlastnictví příjemce, a to:
………………………………………………................................ (popis zařízení – žumpa, ČOV, …)
umístěného na pozemku p.č. (stp.č.) …………. k objektu čp. ……… na stp.č. (p.č.) ….…… v k.ú.
……….. a obci Želízy (dále jen „zařízení pro likvidaci odpadních vod“).
III.
Splatnost peněžních prostředků

Poskytovatel poskytne příjemci účelovou dotaci uvedenou v čl. II. odst. 2. této smlouvy na účet
příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 30-ti dnů od nabytí platnosti této smlouvy.

IV.
Podmínky poskytnutí účelové dotace

1. Příjemce je oprávněn použít dotaci pouze k účelu uvedenému v čl. II. odst. 2. této smlouvy.
2. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli na základě jeho požadavku provedení kontroly všech

3.
4.

prvotních dokladů souvisejících s realizací zařízení pro likvidaci odpadních vod uvedeného v čl. II.
odst. 2. této smlouvy (např. projektová dokumentace, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí,
povolení ke zkušebnímu provozu, účetní doklady, atp.) za účelem prověření realizace projektu.
Dotace nebude vyplacena v případě, že příjemce má neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči
obci Želízy nebo vůči organizacím zřízených obcí Želízy nebo vůči dobrovolným svazkům obcí,
kterých je obec Želízy členem.
Příjemce je povinen po dobu pěti let od podpisu této smlouvy prokázat poskytovateli na jeho
žádost funkčnost a provozování zařízení uvedeného v čl. II. odst. 2. této smlouvy, na které mu
byla poskytnuta dotace, v souladu se všemi příslušnými povoleními, zejména u bezodtokových
žump je povinen prokázat jejich pravidelné vyvážení a likvidaci odpadních vod způsobem
stanoveným právními předpisy, u ČOV a septiků s biologickým čištěním prokázat pravidelné
vzorkování odpadních vod.
V.
Důsledky porušení smluvních povinností

1. V případě, že kontrolou poskytovatele bude zjištěno využití dotace v rozporu s účelem, na který

2.

byla poskytnuta, nebo nesplnění ostatních podmínek sjednaných touto smlouvou, je příjemce
povinen dotaci vrátit do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy poskytovatele k vrácení jím
poskytnuté účelové dotace.
Při opožděném vrácení finančních prostředků poskytnuté účelové dotace je příjemce povinen
zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1 promile (0,1 %) z poskytnuté částky za každý den
prodlení – nejvýše však do výše této částky.
VI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva musí být před jejím projednáním v zastupitelstvu obce Želízy podepsána příjemcem
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

a nabývá platnosti a účinnosti po jejím schválení zastupitelstvem obce Želízy dnem jejího podpisu
starostou obce.
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to na dobu šesti let ode dne jejího podpisu smluvními
stranami.
Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě.
Veškeré změny nebo doplňky ke smlouvě mohou být učiněny pouze formou písemných dodatků.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
Poskytnutá dotace nepodléhá dle § 6 odst. 4 písm. d) zákona č. 357/1992 Sb. dani darovací.
Vzájemná práva a povinnosti neupravené v této smlouvě se řídí platnými obecně závaznými
právními předpisy.
Poskytnutí dotace a tato smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva obce Želízy č.
…………… dne ……………

Za poskytovatele:

Příjemce:

V Želízech dne ...................

V Želízech dne ...................

------------------------------------Tomáš Bastl
starosta obce Želízy

--------------------------------------------

