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Smlouva

O poskytnutí ﬁnančního prıspěvku na podporu individuální

bytové výstavby

Č.

MMK/SML'611/2019
I.

Smluvní struny:
statutární městu Karviná
se sídlem:

Fryšıátská 72/1. 733 24 Karviná-Fryšıát

Zastoupcno:

Ing.

Marıínuu Šrá.ml‹ov0u. MPA, vedoucí Odboru Školstuˇ a
rozvoje Magistrátu města Karviné. na Zulxladč pověření Ze
Line

02.01.2019

00207534

IČ;

DIČ;

CZ00297534

číslo účtu:

27-1721542349/0800, vedený u České spořitelny.

a.s.

(dále jen ..,pusk_vtovatcI'ˇ)
a

Jméno., příjmení:
r.

Č.:

byıem:
Č.

účtu.

vedený

u:

(dá1ejen..příjemcc")
II.

Základní ustanovení

2,1Tam

Snılouvıı je

veřejnoprávní

smlouvmı uzavřenou dle

250/20()[)Sb., ıırnzpnčınvˇých pravidlech územních

předpisů(dá1ejcıı..Zákun

č.

250/2000

§

ı'‹›ZpočIıˇL
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Zákona

vc Znění pozdějších

Sb.*').

2.2 Finanční příspěvek poskylnuiý podle této smlouvy je vL`i`ejn\›u lìnćıııčııí pndpnmu ve
smyslu Zákoııa Č. 320/2001 Sb.. O ﬁnanční konlmlc ve verejne správě a D změně některých
zákonů (zákrm O ﬁııančni lxonımlc). ve Znění pozdějších předpisu, se všemi právními
03
na

n
sn/IL

MMK

důsledky

S

tim spnjcnými.

T

veškeré podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku stanovené
poskytovatelem. Podmínky jsou uvedeny vlásadách pro hodnocení a poskytování
finančních příspěvků zrozpočtu statutámího města Karviné na podporu individuální
bytové výstavby (dále jen .,Zasady'“).

2.3 Příjemce

splnil

2.4 Smluvní strany prohlašují, že pro právní vzta.h založený touto smlouvou je založen na
základě individuálně posouzené žádosti příjemce.

III.

Předmět a ucel smlouvy
3.1

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle dále sjednaných podmínek
příjemci finanční příspěvek v celkové výší 150.000,- Kč (slovy: Jednostopadesáttísíc
komu českých) a příjemce se zavazuje tento ﬁnanční příspěvek přijmout.

3.2

Účelem finančního příspěvku je podpora

individuální bytové výstavby na

Karviné, spočívající v nově vystavěněm rodinném
řadovým) na území města Karviné.

domě

území města

(jak samostatně stojícím, tak

IV.

Závazky smluvních stran

poskytne finanční příspěvek příjemci jednorázovým převodem ve prospěch
účtu příjemce uvedeného v čl. I této smlouvy ve lhůtě do 14 dnů po nabytí účinnosti teto
smlouvy, a to pod variabilním syınbolem 611.

4.1 Poskytovatel

4.2 Příjemce je povinen:
a)

umožnit příslušným orgánům poskytovatele V souladu se Zákonem č. 320/2001
Sb., O finanční kontrole ve veıˇ-ejneˇ správě a o změně některých zákonů (zákon o
ﬁnanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, řádné provedení pnìběžneˇ a
následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky,

b) neprodleně informovat poskytovatele o všech změnách týkajících se identifikace
příjemce nebo realizace této smlouvy, nejpozději však do 5 pracovních dnů, od
data kdy došlo ke změně.

stanovený vbodě 3.2 před poskytnutím
poskytovatelem,

c)

splnit

d)

vrámci

n

O
sML

MMK

finančního

příspěvku

ﬁnančního vypořádání předložit poskytovateli před poskytnutím
ﬁnančního příspěvku doklad (kolaudační Souhlas) prokazující Splnění účelu
uvedeného v bodě 3.2.

nesmi nově postavený rodinný dům, na jehož výstavbu mu byl poskytnut
ﬁnanční příspěvek dle ěl. III. této smlouvy (dale jen „rodinný dům'“), v průběhu 5 let od
obdržení ﬁnančního příspěvku převést za úplatu do vlastnictví jinć fyzické nebo
práwıické osoby nebo stavbu rodinného domu odstranit s výjimkou odstranění na základě
nařízení O odstranění stavby vydaného příslušným stavebním úřadem. V případě. že
příjemce v průběhu 5 let od obdržení ﬁnančnﬂıo příspěvku za úplatu převede rodinný
dům do vlastnictví jine' fyzické nebo právnické osoby nebo rodinný dům odstraní. je
povinen vrátit finanční příspěvek zpět poskytovateli a to ve lhůtě 30 dnů, od doručení

4.3 Příjemce

sos

účel

\

_

__à‹

výzvy poskytovatele pñjemei na adresu uvedenou v Záhlaví této smlouvy. Obdržením
ﬁnančního příspěvku se pro účely této smlouvy rozumí datum odepsání íinančního

příspěvku Z účtu poskytovatele.
4.4

V případě,

že příjemce nedodrží Závazek či povinnost vyplývající Z této smlouvy může
poskytovatel příjemci vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,5 promile Zposkytnutého
ﬁnaněního příspěvku za každý i započatý den, po který trvá porušování závazku či
povinností. Poskytovatel smluvní pokutu nevyúčtuje, pokud její výše nepřesáhne částku

Kč

1.000,--

pokutu vzniká bez ohledu na zavinění. Uložením smluvní
pokuty není dotčeno právo poskytovatele odstoupit od této smlouvy a ani výše náhrady
škody, na kterou poskytovateli vznikne nárok V důsledku porušení některé Z povinností ze
strany příjemce. Příjemce je povinen uhradit poskytovateli škodu vedle smluvní pokuty, a

4.5 Povinnost uhradit smluvní

to

v plné výší.

V.

Závěrečná ustanovení
5.1

Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti Z této Smlouvy pro ně vyplývající, a
pokud by mezi nimi vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny
přednostně vzájemnou dohodou smluvních stran.

5.2 Příjemce prohlašuje, že se před
5.3 Poskytovatel

si

podpisem

této

smlouvy seznámil

se Zásadamí.

vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy V případě. že příjemce:

a)

za účelem poskytnutí finančního příspěvku či při provádění kontroly sdělí poskytovateli
nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou způsobilé uvést jej V omyl,

b)

neumožní řádně provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o ﬁnanění kontrole). ve znění
pozdějších předpisů,

c)

použije finanční příspčvek v rozporu

S

účelem uvedeným v

odst. 3.2 této

smlouvy.

V

případě, že poskytovatel od této smlouvy odstoupí, je příjemce povinen poskytnuty
finanční příspěvek v plné výši vrátit Zpět na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této
smlouvy, nestanoví-li poskytovatel jinak.

Změny a doplňky této smlouvy budou moci smluvní strany prováděl pouze
písemnými, vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za
dodatky této Smlouvy označeny.

5.4 Případné

5.5 Tato

smlouva

5.6

sm
MMK

originálu.

tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou
přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.

smlouvy se dohodly na tom, že

smluvních

zz

si

Smluvní strany berou na vědomí. že tato smlouva bude zveřejněna na úřední desce
poskytovatele, a to za účelem a po dobu Zpracování nezbytném pro Splnění Zákonné
povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Obecného nařízení Evropského parlamentu a rady EU
2016/679 ze dne Z7. 4. 2016 o ochraně fyzických osob V souvislosti se zpracováním
osobních údajù a o volném pohybu těchto údajů a O Zrušení Směrnice 95/46/ES,

5.7 Strany

nana

ve třech Vyhotoveních, Z nichž každé má platnost
ponechá poskytovatel a jedno vyhotovení příjemce.

se vyhotovuje

Dvě vyhotovení

stran,

město Kzıı`\in:ˇ± jc po\`ìnn)'m Subjcktexn dlc /_á.l<Onzı č, 3-$0"2Ĺl15 Sb.. O regìsmı
smluv. Vplalném Znění. Snılu\rıl Slrany se dohodl). že pm/ìııııosli dle wlımo zákonu
V Souvislosti S uveřejněním ﬂıılnuv) /.żıjistí Slaıulámı' město Karviná.

5.8 Sıatutáml

'

3.9 Smlu\ní Strany souhlasí S u\`eıˇ'€jnČnı'nı
registru smluv. V platném Znění.

\`

regisıru

Sm

Smluvní Strany souhlasí Slim. Ze Yrcgisıru
Smlouvy, a uı na dobu neurčitou.
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