Obec Petrov, zastoupená starostkou Ing. Evou Mlýnkovou
696 65 Petrov 113, IČO: 00285218
bankovní spojení: KB Hodonín, č.ú. 11027671/0100
(dálejen poskytovatel)

a

Tomáš Hartmann
zastoupen: Tomášem Hartmannem, nar.

69665 Petrov

( dcil^eí^njemce)

uzavírají tuto:

Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Petrov
I.
Zastupitelstvo Obce Petrov schválilo na svém zasedání č. 31/2021, konaném dne 9.6.2021 v souladu
s ustanovením § 85, resp. §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnutí
investiční dotace příjemci ve výši 100.000,- Kč.

II.
Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí investiční dotace na demolici a výstavbu rodinného domu, na
parcele č. 177 v k.ú. Petrov u Hodonína.

2. Dotace je ve smyslu zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů, veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

3. Na poskytovanou dotaci se vztahuje ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, včetně případných postihů za porušení rozpočtové
kázně.
III.
Výše dotace a Ihuta poskytnutí dotace
1. Poskytovatel poskytne z prostředků rozpočtu Obce Petrov příjemci dotaci ve výši 100.000,- Kč
(slovy Jcdnostotisíckorunčeských).
2. Prostředky dotace budou proplaceny na shora uvedený bankovní účet do 15 dnů od podpisu
smlouvy.

IV.
Podmínky použití dotace a povinnosti příjemce
1. Příjemce se zavazuje použít prostředky dotace výhradně pro účel, pro který byl touto smlouvou
schválen. Prostředky dotace jsou poskytnuty na základě doložení požadovaných dokumentů
rozhodnutí o demolici domu, kolaudační rozhodnutí a výpis z LV.

2. Příjemce souhlasí se zveřejněním názvu organizace nebo jména, adresy (sídla), dotačního titulu a
výše poskytnuté dotace.

VI.
Závěrečná ustanovení
1. Po přečtení této smlouvy smluvní strany prohlašují a svými podpisy potvrzují, že všem ustanovením
této smlouvy porozuměly, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a vážné vůle, že žádná ze
smluvních stran neuzavírá tuto smlouvu v tísni, že žádná ze smluvních stran podmínky této smlouvy
nepovažuje pro sebe za nápadně nevýhodné.

2. Změna smlouvy je možná pouze písemnými číslovanými dodatky odsouhlasenými oběma
smluvními stranami.

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

4. Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
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V Petrově dne................................................
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