
 

Smlouva o poskytnutí investiční dotace 
 

uzavřená ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
 a § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů 
 
 

I. 
Obecné ustanovení 

 
Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí dne 24.11.2022 rozhodlo svým usnesením č. 21/2022/1 podle § 
85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu 
se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“), o poskytnutí investiční 
dotace (dále jen „dotace“) ve výši a za podmínek dále uvedených v této smlouvě. 

 
II. 

Poskytovatel a příjemce dotace 
 

1. Poskytovatelem dotace podle této smlouvy je: 
Město Sezimovo Ústí 
Se sídlem: Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí 
IČ: 00252859 
zastoupené Mgr. Ing. Martinem Doležalem, LL.M., starostou 
č. ú.  7200005553/8040 
(dále jen „poskytovatel“) 
 

2. Příjemci příspěvku podle této smlouvy jsou: 
 

Mgr. Jana Novotná, nar. 16.07.1968 
bytem: Jiráskova 1131, 391 02 Sezimovo Ústí 
 
a 
 
Vladimír Šůna, nar.20.03.1975 
bytem: Zhoř u Tábora 79, 390 02 Zhoř u Tábora 
 
a 
 
Ing. Tomáš Fichtner, nar. 21.01.1979 
Bytem: Pstruhová 358, 391 11 Planá nad Lužnicí 
 
manželé 
Dušan Václavík, nar. 21.07.1955,  
Ivana Václavíková, nar. 28.12.1960, 
Oba bytem Ústecká 3076, 390 01 Tábor 
 
a 
 
Jiří Vachtl, nar. 11.07.1978 
Bytem:  Moskevská 2720/6, 391 05 Tábor 
 



(všichni společně dále také jen jako „příjemci“) 
Společné označení pro poskytovatele a příjemce v textu této smlouvy též jako „smluvní strany“. 
 
Společný účet příjemců pro účely výplaty dotace dle této smlouvy je:  č. ú.: 123-278630277/0100, 
vedený u Komerční banky, a.s. 
 

III. 
Účel dotace 

Poskytovatel tuto dotaci poskytuje příjemcům společně a nerozdílně za účelem krytí částečných 
nákladů spojených s realizací stavby: „Prodloužení vodovodu v ul. Pod Kovosvitem a vodovodní 
přípojky“ Sezimovo Ústí, provedené příjemci podle stavebního povolení čj. S-META 
28162/2020/V/Fir ze dne 05.08.2020, jejíž užívání bylo povoleno rozhodnutím Městského úřadu 
v Táboře, odbor životního prostředí, sp.zn. S-META 25718/2022/VFiř čj. S-META METAB 
25724/2022/OŽP/VFiř ze dne 26.04.2022. Jedná se o veřejný vodovod a 5 ks vodovodních přípojek. 
Stavba slouží pro zásobování pitnou vodou výstavby na pozemcích příjemců. Veřejný řad byl předán 
do majetku Vodárenské společnosti Táborsko, s.r.o. 
 

 
IV. 

Časové užití dotace a doba, ve které má být dosaženo účelu dotace 

Dotace může být využita od 05.08.2020 do 31.12.2022 včetně a nepodléhá finančnímu vypořádání.  
 
 

V. 
Výše a čerpání dotace (způsob proplácení dotace) 

1. Dotace bude poskytnuta ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), a to 
bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele č. 7200005553/8040 na účet zvolený příjemci, 
tj. č. 123-278630277/0100, do 14 dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace.  
 
 

 
VI. 

Porušení rozpočtové kázně a výpověď smlouvy  
1.  Příjemci berou na vědomí, že každé porušení povinností podle této smlouvy bude považováno   
       za porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních 
      rozpočtů a poskytovatel je oprávněn požadovat odvod a úhradu penále za porušení rozpočtové   
      kázně. 
 
2.  Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět z důvodů na straně příjemců, a to zejména 
v případě, že po uzavření této smlouvy nastane nebo vyjde najevo skutečnost, která poskytovatele 
opravňuje dotaci nebo její část odejmout. Takovými skutečnostmi jsou například zjištění 
poskytovatele, že údaje, které mu kterýkoli z příjemců sdělil a které měly vliv na rozhodnutí 
 o poskytnutí dotace, jsou nepravdivé, nebo využití dotace není v souladu s účelem uvedeným 
 v čl. III této smlouvy.  
 
3.    Výpovědní lhůta činí 10 dní a začíná běžet dnem doručení písemné výpovědi příjemcům. 
 
4.   V písemné výpovědi poskytovatel uvede zjištěné skutečnosti, které jej vedly k výpovědi smlouvy, 
a vyzve příjemce k vrácení dotace nebo její části. Příjemci jsou povinni tyto prostředky společně 
a nerozdílně vrátit do 15 dnů od ukončení smlouvy bezhotovostním převodem na účet poskytovatele 
uvedený ve výpovědi. Pokud dotace ještě nebyla převedena na účet příjemců, má poskytovatel právo 
dotaci neposkytnout. 



 
5.    Poskytovatel je oprávněn požadovat úhradu penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 promile 

denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, nejvýše však do výše této částky.  
 
 
 

VII. 
Ostatní ujednání 

1. Dotace poskytnutá dle této smlouvy nemá charakter veřejné podpory.  
 

2. S ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, 
příjemci předem výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů souvisejících s touto 
smlouvou poskytovatelem. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu nezbytně nutnou 
pro vnitřní potřeby poskytovatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti. 
Příjemci rovněž souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonným způsobem po dobu nezbytně nutnou 
k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících z tohoto majetkoprávního úkonu. 
Tento způsob zpracování příjemci nikterak nerozporují. 

 
3. Poskytnutí investičního příspěvku poskytovatelem byla schválena usnesením Zastupitelstva 

města Sezimovo Ústí tak, jak je výše uvedené. Poskytovatel prohlašuje, že tím byly splněny 
všechny podmínky pro tento úkon, vyplývající pro něj z ustanovení zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 

 
VIII. 

Criminal compliance 
1.   Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy  
         jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat 
         i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. 

 
2.     Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
       důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
       účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
       odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení 
       proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle 
       trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních  
       stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.  
 

 
IX. 

Závěrečná ujednání 
1. Smlouva je vyhotovena v sedmi stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každý účastník 

smlouvy obdrží po jednom výtisku. 
 

2. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků, 
podepsaných oběma smluvními stranami. 

 
3. Na důkaz výslovného souhlasu s obsahem a všemi ustanoveními této smlouvy a své pravé, 

svobodné a vážné vůle, je tato smlouva po jejím přečtení všemi účastníky smlouvy vlastnoručně 
podepsána. 

 



 
4. Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem převodu 

prostředků z účtu poskytovatele. 
 
 
 
Sezimovo Ústí, dne 16.12.2022                     Sezimovo Ústí, dne 16.12.2022                   
 
 
 
 
 
   
Mgr. Ing. Martin Doležal, LL.M. v.r.   Mgr. Jana Novotná v.r. 
starosta města   
 
 
 
 
Vladimír Šůna v.r.     Ing. Tomáš Fichtner v.r. 
  
 
 
   
Dušan Václavík v.r.     Ivana Václavíková v.r. 
 
 
 
 
Jiří Vachtl v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


