Smlouva
o poskytnutí dotace na zařízení pro čištění a vypouštění odpadních vod
kterou uzavřeli v souladu s § 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 10a odst.
5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Obec Osek
Sídlo: Osek č.p. 77, 386 01 Strakonice
IČ 00251 631,
zast. starostkou Jitkou Brejchovou
Číslo účtu: 3023291/0100
(dále jako „Poskytovatel“)
a
Pan/ paní
Datum narození:
Bytem:
Číslo účtu:
(dále jako „Příjemce“)
I.
Tato smlouva se uzavírá na základě usnesení zastupitelstva obce Osek č. 19-232a) a č. 19-232b) ze
dne 1.10.2020 a opravného usnesení č. 20-245 ze dne 27.11.2020.

II.
Poskytovatel na základě této smlouvy poskytne Příjemci jednorázovou finanční dotaci z rozpočtu
Poskytovatele na výdaje za zařízení pro čištění a vypouštění odpadních vod vč. příslušenství, které je
nezbytně nutné k provozu zařízení (dále jen „zařízení“), a to pro vlastníka nemovitosti obce Osek a
přilehlých osad do výše //50% uznatelných nákladů na zařízení, pokud jde o nemovitost určenou a
užívanou k trvalému bydlení, maximálně však do výše 30.000,-Kč skutečných a uznatelných nákladů/
do výše 50% uznatelných nákladů na zařízení, pokud jde o nemovitost určenou k rekreačním účelům,
maximálně však do výše 10.000,-Kč skutečných a uznatelných nákladů//
Dotace bude poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace na zařízení pro čištění a vypouštění
odpadních vod ze dne ………..

III.
Poskytnutí dotace Příjemci musí předcházet písemně podaná žádost Poskytovateli dotace na
zařízení, výstavba tohoto zařízení, předložení kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, rozhodnutí o
povolení s nakládáním odpadních vod, kopií výpisu z katastru nemovitostí prokazující vlastnické
právo k nemovitosti, předložení faktur nebo dokladu o zaplacení za zařízení, které budou vystaveny

na jméno žadatele. (Případné práce provedené svépomocí nejsou uznatelným nákladem a
Poskytovatel dotace vyhrazuje si právo na posouzení uznatelných nákladů).
Podmínky, uvedené v předchozím odstavci čl. III musí být splněny do 31. 12. 2022.
Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti závazky po dni splatnosti vůči obci Osek.

IV.
Dotace bude poskytnuta na
(slovy:……………………………………..).

základě

výše

uvedených

podmínek

ve

výši

………..Kč

Příslušná částka bude poukázána na účet žadatele číslo účtu: …….………../…... ve lhůtě do 30 dnů
ode dne, kdy budou splněny všechny podmínky této smlouvy.
Dotace je poskytnuta účelově a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných nákladů přímo
souvisejících s realizací.
V.
Tuto dotaci je možno poskytnout pouze na jednu nemovitost, a to rovněž pouze 1x.

VI.
Zařízení, na které je poskytována dotace musí být provozována v souladu s platnou právní úpravou
po dobu nejméně 10 let.
V případě převodu nemovitosti na jiného vlastníka v průběhu této minimální 10-ti leté lhůty, přechází
povinnosti původního vlastníka na vlastníka nového.
Příjemce dotace je povinen k žádosti Poskytovatele doložit, že provoz zařízení, na které dotace bude
poskytována, odpovídá přísl. právní úpravě a v případě zjištění nedostatků, může Poskytovatel
dotace požadovat vrácení celé poskytnuté dotace, případně její části.

VII.
Dotaci za výše uvedených podmínek je možno poskytnout a poskytuje se vybudovanému zařízení z
minulosti, a to rovněž na základě předložené žádosti a doložení dokladů, jak je výše stanoveno.

V Oseku dne …………………………….

………………………………………………………
Obec Osek
Poskytovatel dotace

…………………………………………………
Příjemce dotace

