
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku 
číslo smlouvy zhotovitele: SML/ ……/2019 

uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

mezi uvedenými smluvními stranami 

 

 

1. Smluvní strany 

 

1.1. Poskytovatel: Statutární město Přerov 

Sídlo: Přerov, 750 02, Bratrská 709/34 

zastoupené: panem Michalem Záchou, náměstkem primátora 

IČ: 00301825 

DIČ: CZ 00301825 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Přerov 

Číslo účtu: 27-1884482379/0800 -  transparentní účet 

 

1.2. Příjemce: pan K*** Š*** 

bydliště: ************** 

   Bankovní spojení: ****** 

   Číslo účtu: ************ 

 

Společné též jako „smluvní strany“ 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě úplného konsensu o všech níže uvedených 

skutečnostech v souladu s ustanovením § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto 

smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku: 

 

2. Prohlášení příjemce 

 

Příjemce tímto výslovně prohlašuje a činí nesporným, že je výhradním vlastníkem hrobového zařízení, 

které tvoří mramorový podstavec se dvěma deskami včetně sloupků, kříž, čtyři urny a rámy na hrobu 

č. 01-24-00-0005- HRO (HRO V-5), umístěného na městském hřbitově v Přerově, čestného hrobu 

paní Jiřiny Haukové. 

 

3. Prohlášení poskytovatele finančního příspěvku 

 

Poskytovatel se zavazuje touto smlouvou poskytnout příjemci finanční příspěvek na úhradu nákladů 

na opravu zařízení hrobu č. 01-24-00-0005- HRO (HRO V-5), spočívající v obnově rámu hrobu 

a písma.  

 

4. Finanční příspěvek 

 

4.1. Celkový finanční příspěvek je stanoven do maximální částky 17 335,00 Kč (slovy 

sedmnácttisíctřistatřicetpětkorunčeských). Finanční příspěvek, jehož skutečná výše bude dle 

dohody smluvních stran záviset na výši prokazatelně vynaložených nákladů bude uhrazen 

způsobem uvedeným v odst. 4.2., 4.3. a 4.4. tohoto článku smlouvy. 

4.2. Poskytovatel uhradí příjemci finanční příspěvek ve výši dle odstavce 4.1. tohoto článku po 

doložení dodavatelské faktury s prokazatelně vynaloženými náklady, s dokladem o úhradě opravy 

hrobového zařízení, rámu a písma hrobu č. 01-24-00-0005- HRO (HRO V-5), čestného hrobu paní 

Jiřiny Haukové. 

4.3. Finanční příspěvek ve výši dle odstavce 4.1. tohoto článku bude uhrazen bezhotovostním 

převodem na účet příjemce, vedený u *****, číslo účtu ****************** do 20 dnů po 



doložení dodavatelské faktury. Za den zaplacení se považuje den odepsání finančních prostředků 

z účtu poskytovatele. 

4.4. Termín pro předložení dodavatelské faktury příjemcem je po vzájemné dohodě smluvních stran 

stanoven do 30.11.2020. 

4.5. V případě prodlení poskytovatele s úhradou finančního příspěvku je poskytovatel povinen uhradit 

příjemci úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

5. Závěrečná ustanovení 

 

5.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  

5.2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla uzavřena po vzájemném 

projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, dobrovolně, určitě, vážně, srozumitelně a nikoliv 

v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

5.3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží 

poskytovatel a jednu příjemce.  

 

6. Doložka 

 

Poskytovatel prohlašuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem města Přerova na 

10. schůzi dne 9.12.2019, usnesením č. ……….…. 

 

 

V Přerově dne: V ********** dne: 

 

 

 

 

 

 

………………………….…….. ……………………………….. 

             Michal Zácha              K*** Š*** 

        náměstek primátora 

       

 

 

 


