
                                                                                                                             
S M L O U V A   č.   MMPr-SML/516/2012

o poskytnutí dotace na výstavbu technické infrastruktury
___________________________________________________________________________

STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV
se sídlem Přerov, ul. Bratrská 34, 750 11 Přerov 
IČ 00301825
DIČ CZ00301825
jednající náměstkem primátora Mgr. Josefem Kulíškem

na straně jedné (dále jen poskytovatel)

a

J* S*
T*
751 16  Ž*

na straně druhé (dále jen příjemce)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace na vybudování 
technické infrastruktury v části obce Přerov VI - Újezdci

Článek I
Úvodní ustanovení

1. Příjemce je podle:

a) stavebního povolení č. 3/2012, č.j. MMPr/008862/SU/2012SKO ze dne 10.10.2011 
vydaného Odborem stavebního úřadu a životního prostředí Magistrátu města Přerova, 
které nabylo právní moci 24.2.2012, oprávněn v Přerově VI - Újezdci k vybudování 
zpevněných ploch a a dešťové kanalizace na pozemku p.č. 312/, 312/9, 312/12,411, 
1235, 1247, 1248, 1249, 1259 vše v k.ú. Újezdec u Přerova, pro 12 novostaveb 
rodinných domů 

b) stavebního povolení č. 32/2012, č.j.  MMPr/012972/2012/Sk ze dne 31.1.2012, 
vydaného Odborem stavebního úřadu a životního prostředí Magistrátu města Přerova, 
které nabylo právní moci 3.3.2012, oprávněn v Přerově VI - Újezdce ke stavbě 
plynovodu a veřejného osvětlení na pozemcích p.č. 312/1, 312/9, 312/12, 411, 1235, 
1247, 1248, 1249 v k.ú. Újezdec u Přerova, pro 12 novostaveb rodinných domů,

c) rozhodnutí č.j. MMPr/032684/2012/BS ze dne 14.3.2012, vydaného odborem 
Stavebního úřadu a životního prostředí Magistrátu města Přerova,, oprávněn 
k vybudování kanalizace splaškové a vodovodu  na pozemcích p.č. 312/1, 312/9, 
312/12, 411, 1235, 1247, 1249 v k.ú.Újezdec u Přerova, pro 9 novostaveb rodinných 
domů.

2. Příjemce je vlastníkem pozemku p.č. * (orná půda o výměře 1418 m²), v k.ú. Újezdec
u Přerova. Uvedená nemovitost je zapsána jako vlastnictví J* S*, na listu vlastnictví č. * 
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vedeného u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, pro 
obec Přerov, katastrální území Újezdec u Přerova. 

Článek II
Předmět smlouvy

Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci na vybudování:

 veřejně přístupných ploch a veřejných zařízení – zpevněné plochy a veřejného 
osvětlení,

 inženýrských sítí – dešťové kanalizace, plynovodu, splaškové kanalizace a 
vodovodu

(dále jen stavby technické infrastruktury) pro 12 novostaveb rodinných domů v Přerově 
VI - Újezdci účelovou dotaci v celkové výši max. 1. 950.000,- Kč (slovy:
Jedenmiliončtyřistašedesátdvatisícepětsetkorunčeských). 

1. Příjemce se zavazuje přijmout tuto dotaci a použít ji výhradně na dohodnutý účel podle 
Článku II bodu 1 této smlouvy.

2. Příjemce se dále zavazuje splnit podmínky, které vyžadují stavebně právní předpisy pro 
užívání dokončené stavby u staveb technické infrastruktury do dvou let ode dne uzavření 
této smlouvy.

3. Částka ve výši 1.950.000,- Kč odpovídající výši dotace dle této smlouvy představuje 
veřejnou podporu de minimis dle ust. nařízení Komise č. 1998/2006, o použití čl. 87 a 
88 Smlouvy na podporu de minimis, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se 
dohodly, že pro účely registrace veřejné podpory se za den poskytnutí podpory považuje 
den uzavření této smlouvy. 

Článek III
Doba a způsob plnění

1. Poskytovatel se zavazuje, že poskytne příjemci účelovou dotaci specifikovanou 
v Článku II bodu 1 této smlouvy :

Na účet č.: Vedený u banky Variabilní symbol Částka

MMPr/SML/516/2012 =1.200.000,-Kč

tak, aby 25 % nákladového rozpočtu bylo příjemci poskytnuto do 30 dnů ode dne podpisu 
smlouvy o dotaci.

2. Příjemce je oprávněn čerpat účelovou dotaci ve výši a v termínu uvedeném v bodu 1 
tohoto článku.

3. Doklady o tom, že byly splněny podmínky, které vyžadují stavebně právní předpisy pro 
užívání dokončené stavby u staveb technické infrastruktury a konečné vyúčtování dotace 
(tj. soupis veškerých skutečně vynaložených nákladů vč. způsobu a termínu úhrady, kopie 
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veškerých účetních dokladů, kopie dokladů o zaplacení účetních dokladů) je příjemce
povinen předložit poskytovateli nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy tyto podmínky byly 
splněny. Lhůta jeden měsíc dle předchozí věty se počítá ode dne, kdy byly splněny 
podmínky stanovené stavebně právními předpisy pro užívání dokončené stavby dle 
Článku II bodu 1 této smlouvy.   

4. Poskytovatel se zavazuje, že část dotace specifikované v Článku II bodu 1 této smlouvy 
(do výše 50 % skutečně vynaložených a prokázaných nákladů, max. však ve výši 
1.950.000,- Kč), zbývající částku 59.125,- Kč poskytne příjemci:

Na účet č.: Vedený u banky Variabilní symbol Částka

MMPr/SML/516/2012 =750.000,-Kč

na základě jím předložených dokladů o tom, že byly splněny podmínky stanovené 
stavebními předpisy pro užívání dokončené stavby  u staveb technické infrastruktury a jím 
předložených účetních dokladů ( faktur vč. soupisu prací, dokladů o zaplacení) a to do 30 
pracovních dnů ode dne jejich doručení.

Článek IV
Sankční ujednání

1. V případě neoprávněného použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých na 
základě této smlouvy se postupuje podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Pokud příjemce 
a) nepoužije poskytnuté finanční prostředky ke sjednanému účelu nebo
b) nepředloží poskytovateli doklady o tom, že byly splněny podmínky, které 

vyžadují stavebně právní předpisy pro užívání dokončené stavby u staveb 
technické infrastruktury a příslušné konečné vyúčtování dotace (tj. soupis 
veškerých skutečně vynaložených nákladů, kopií účetních dokladů a kopií 
dokladů o zaplacení účetních dokladů) v termínu dohodnutém v Článku III 
bodu 3 této smlouvy, nejde-li o případ podle odst. 3 tohoto článku smlouvy
nebo

c) nesplní podmínky stanovené stavebně právními předpisy pro užívání 
dokončené stavby u staveb technické infrastruktury do dvou let ode dne 
uzavření této smlouvy,

je povinen celou výši poskytnutých finančních prostředků poskytovateli vrátit. 

3. Nepředloží-li příjemce doklad o tom, že byly splněny podmínky stanovené stavebně 
právními předpisy pro užívání dokončené stavby nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy tyto 
podmínky byly splněny ve smyslu Článku III bodu 3 této smlouvy a zároveň prokáže-li 
se, že byly splněny podmínky stanovené stavebně právními předpisy pro užívání 
dokončené stavby do dvou let ode dne uzavření této smlouvy, je příjemce povinen vrátit 
poskytovateli 5 až 15 % z celkové výše poskytnutých finančních prostředků. 
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Článek V
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se seznámily s celým obsahem smlouvy a prohlašují, že tato byla 
sepsána na  základě jejich svobodné vůle a nebyla podepsána v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
Poskytovatel obdrží 2 vyhotovení smlouvy, příjemce obdrží 1 vyhotovení. 

3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

4. Přílohou č. 1 smlouvy je "Program podpory výstavby technické infrastruktury"  
schválený na 29. schůzi Rady města v Přerově usnesením č.874/29/3/2008, konané dne 
5.3.2008, jehož znění je pro smluvní strany závazné, přičemž přednost mají ustanovení 
této smlouvy.

Článek VI
Doložka

Uzavření smlouvy bylo schváleno na 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova, konaném dne 
18.6.2012 usnesením č. 527/12/5/2012.

V Přerově dne  8.10.2012 …… V Přerově dne …10.10.2012………….

………………v.r.…………………… …….……………v.r.………………………
Mgr. Josef Kulíšek J* S*
náměstek primátora

                                                                                  
                                                                                                                                                                                       


