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Smlouva o poskytnutí příspěvku na financování výstavby 
technické infrastruktury 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 
 
 

poskytovatelem příspěvku: 
Město Ústí nad Orlicí, IČ: 00279 676, 
se sídlem Sychrova 16, Ústí nad Orlicí, PSČ 562 01, 
zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města 
číslo účtu: 9005-527611/0100 
 
a 
 
příjemcem příspěvku:  
XXX 
XXX  
XXX 
 
 
 

I. 
Poskytovatel příspěvku a příjemce příspěvku spolu uzavřeli dne 15.07.2015 kupní 

smlouvu na prodej p.p.č. 923/205 a 923/189 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí.  
 

II. 
Příjemci příspěvku bylo Stavebním úřadem Městského úřadu Ústí nad Orlicí vydáno 

stavební povolení na stavbu „Novostavba rodinného domu na st.p.č. 3818 v katastrálním 
území Ústí nad Orlicí“ č.j. MUUO/16059/2016/SÚ/Be dne 08.06.2016. Stavební úřad 
Městského úřadu Ústí nad Orlicí kolaudačním souhlasem č.j. MUUO/40267/2016/SÚ/Be 
povolil užívání této stavby s účinností dne 30.11.2016.  

 
III. 

Smluvní strany této smlouvy se v souladu s ustanoveními čl. II. Zásad spoluúčasti města 
Ústí nad Orlicí na výstavbě technické infrastruktury pro novou bytovou výstavbu v období let 
2017-2018 dohodly, že poskytovatel příspěvku poukáže příjemci příspěvku částku ve výši 
200.000 Kč (slovy: Dvěstětisíc korun českých) na účet příjemce příspěvku uvedený v záhlaví 
této smlouvy pod VS 279676. 

Termín připsání výše uvedené částky na účet příjemce je stanoven dohodou smluvních 
stran nejpozději do 30 dnů od platnosti této smlouvy.   

Prokazatelně vynaložené náklady na výstavbu technické infrastruktury k výše uvedenému 
stavebnímu pozemku činí 1.190.511,50 Kč (tj. 554,50 Kč/m2). 



2 
 

IV. 

Příspěvek je poskytnut za účelem financování technické infrastruktury pro stavbu 
rodinného domu. 

Pro zabezpečení plnění účelu příspěvku se příjemce příspěvku zavazuje, že po dobu 15 
let nebude rodinný dům rekolaudován na jiné účely.  

V případě porušení tohoto závazku je příjemce příspěvku povinen poskytovateli 
příspěvku vrátit příspěvek ve výši 200.000 Kč nejpozději do 30 dnů od zjištění této 
skutečnosti poskytovatelem příspěvku. 

  
V. 

Tato smlouva je uzavřena v souladu se Zásadami spoluúčasti města Ústí nad Orlicí na 
výstavbě technické infrastruktury pro novou bytovou výstavbu v období let 2017 – 2018 
schválenými usnesením zastupitelstva města č. 337/14/ZM/2016.  

Příspěvek je dotací na pořízení hmotného majetku dle zákona č. 586/1992 Sb., § 4 odst.1 
písm. t). 
 

VI. 
Smlouvu schválilo Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí na základě ustanovení § 85 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů dne 
13.02.2017 usnesením č. 367/16/ZM/2017.  
 

VII. 
Příjemce příspěvku souhlasí se zpracováním a uchováním svých osobních údajů 

poskytovatelem příspěvku. Tento souhlas se poskytuje na dobu 10 let a současně se zavazuje, 
že po tuto dobu souhlas se zpracováním svých osobních údajů neodvolají. 

 
VIII. 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi účastníky. 
Smlouvu lze měnit pouze na základě očíslovaných písemných dodatků podepsaných 

oběma smluvními stranami. 
Poskytovatel příspěvku informuje příjemce příspěvku, že na tuto smlouvu se vztahuje 

povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 
Účastníci smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlašují, že byla sepsána na základě 

jejich pravé, vážné a svobodné vůle bez útisku a na důkaz toho připojují své podpisy 
Tato smlouva je vyhotovena ve 4 originálech, pro poskytovatele příspěvku a pro příjemce 

příspěvku po dvou výtiscích.  
 
 
V Ústí nad Orlicí dne 20.02.2017    V Ústí nad Orlicí dne 16.02.2017 
 
 
 
   ......................…………….…              ..……………………  
                           Petr Hájek 
             starosta města 
 
 
 
   ......................…………….…   
      


