
Příloha č. 2 
 

Veřejnoprávní smlouva č. ......... o poskytnutí dotace  

z rozpočtu města Krásná Lípa na rok ……… 

pro Dotační program na podporu výstavby rodinného domu  

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami 

 

 

Město Krásná Lípa se sídlem Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa 

IČ: 00261459 

zastoupené Janem Kolářem, starostou města 

bankovní spojení: ………………………………… 

(dále jen poskytovatel) 

 

a 

 

Jméno, příjmení: .............................................. 

Adresa:..............................................  

Datum narození:................................ 

bankovní spojení: …………………. 

(dále jen příjemce) 

 

 

Článek 1 

Účel a podmínky poskytnutí dotace  
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí neinvestiční finanční podpory (dotace) výše uvedenému 

příjemci ve výši ........................... Kč (slovy: ................. korunčeských) z rozpočtu města 

Krásná Lípa na rok ……. 

2. Příjemce předložil v souladu s „Dotačním programem na podporu výstavby rodinných 

domů pro rok– ……..“ (dále jen „Dotační program) stavební povolení a kolaudační 

rozhodnutí nebo na roveň jim postaveným dokladům na stavbu rodinného domu na pozemku 

p. č. …........., k. ú. …................ dle kupní smlouvy č. ….................. 

3. Výše dotace, poskytnutá příjemci bude vyplacena jednorázově dle podmínek Dotačního 

programu a ve výši dle termínu dokončení stavby rodinného domu. 

 

Článek 2 
Podmínky čerpání dotace  

1. Schválená dotace bude převedena jednorázově formou bezhotovostní platby na  výše 

uvedený účet příjemce do 30..dnů po podpisu této smlouvy. 

 

 

Článek 3 

Vyúčtování dotace  

1. Pro vyčíslení a vyúčtování dotace budou použity hodnoty kupní ceny pozemku o výměře 

do 1200 m2 (základní výměra) dle kupní smlouvy č. …................. 



Článek 4 

Ostatní ujednání 
 

1. Příjemce dotace prohlašuje, že není dlužníkem města Krásná Lípa. 

 

  

Článek 5 

Odstoupení od smlouvy 
 

1. V případě porušení podmínek uvedených v této smlouvě ze strany příjemce, má 

poskytovatel právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení poskytnuté dotace v plné výši 

či její části.  

 

2. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení příjemci 

s uvedením důvodu odstoupení a částkou, kterou poskytovatel požaduje vrátit. Platnost 

smlouvy na základě této skutečnosti končí poslední kalendářní den měsíce, ve kterém bylo 

oznámení o odstoupení od smlouvy druhé straně doručeno. 

 

3. Jestliže poskytovatel požaduje vrácení poskytnuté dotace, ať už z části nebo v plné výši, je 

příjemce povinen tak učinit do 7 dnů od výzvy poskytovatele. 

 

4. Neoprávněně zadržované finanční prostředky mohou být poskytovatelem úročeny úrokem 

z prodlení podle platné právní úpravy.  

 

Článek 6 

Závěrečná ustanovení 
 

Příjemce svým podpisem stvrzuje, že tuto smlouvu četl, a že souhlasí s jejím zněním. 

Výslovně se zavazuje, že podmínky poskytnutí dotace bude respektovat a je si vědom 

možných důsledků porušení této povinnosti.  

Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou a musí být 

podepsány oběma smluvními stranami.  

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 

Dotační program na podporu výstavby rodinných domů byl schválen zastupitelstvem města  

Krásná Lípa dne 13. 6. 2016 usnesením č. …………….. Poskytnutí dotace bylo schváleno 

usnesením rady – zastupitelstva  města Krásná Lípa dne ..................... 

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z toho jeden stejnopis 

pro poskytovatele, jeden stejnopis pro příjemce. 

 

 

V Krásné Lípě dne……………     

 

 

 

……………………………     ……………………………. 

Jan Kolář        příjemce 

starosta města  


