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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ DOTACE 
NA OPRAVU FASÁDY Č. 1/SÚ/2021 

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

ve znění pozdějších předpisů 
 

 

I. 
SMLUVNÍ STRANY 

 
Město Ústí nad Orlicí 
se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí 
zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města 
IČO: 00279676     DIČ: CZ00279676 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ústí nad Orlicí  
Číslo účtu: 19-420611/0100 
(dále jen „poskytovatel dotace“) 
 

a 
 

Ing. Vendula Fialová, nar. xxxxx. 1992 
bydliště xxxxxxxx Kostelec nad Orlicí 
a 
Ing. Martin Fiala, nar. xxxxx. 1982 
bydliště xxxxxxxx Kostelec nad Orlicí 
Bankovní spojení: xxxxxxxx 
Číslo účtu: xxxxxxxx 
(dále jen „vlastníci domu“) 
 

II. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Tato smlouva je uzavřena na základě Obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Orlicí č. 3/2004 o 
poskytování finanční dotace vlastníkům domů na opravu a údržbu fasád na území vymezující a 
dotvářející městskou památkovou zónu, schválené usnesením Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí 
dne 11. 05. 2004. 
 

III. 
PŘEDMĚT SMLOUVY A VÝŠE POSKYTNUTÉ DOTACE 

(1) Vlastníci domu č.p. 151, který se nachází v ulici Komenského na pozemku st.p.č. 146 v obci a 
katastrálním území Ústí nad Orlicí, požádali, v souladu s Obecně závaznou vyhláškou města Ústí 
nad Orlicí č. 3/2004, o poskytnutí finanční dotace na opravu fasády domu č.p. 151 v ulici 
Komenského v Ústí nad Orlicí. 

 

(2) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout vlastníkům domu finanční dotaci ve výši 89.746,- Kč, 
za účelem úhrady části nákladů na opravu fasády domu č.p. 151 v ulici Komenského v Ústí nad 
Orlicí.  
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(3) Oprava fasády domu č.p. 151 byla vlastníky domu dokončena již před podpisem této smlouvy.   
 
(4) Výše dotace byla stanovena Komisí pro urbanismus, architekturu a regeneraci městské 

památkové zóny dne 23. 09. 2021. 
 
(5) Vlastníci domu se zavazují, že na fasádu domu č.p. 151 nebude po dobu 10 let od poskytnutí 

dotace umístěno reklamní nebo propagační zařízení (s výjimkou označení provozovny umístěné v 
předmětné nemovitosti). V případě porušení závazku uvedeného v  předcházející větě jsou 
vlastníci domu povinni poskytnutou dotaci vrátit. 

 
(6) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout dotaci do 30 dnů ode dne podpisu této smlouvy. 

Smluvní strany se dohodly, že finanční dotace bude vyplacena převodem na bankovní účet u 
xxxxxxxx, číslo účtu: xxxxxxxx. 
 

(7) Vlastníci domu se zavazují předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace, a to do 
28.02.2022. V případě porušení závazku uvedeného v předcházející větě jsou vlastníci domu 
povinni poskytnutou dotaci vrátit. 
 

(8) Jestliže vlastníci domu nevyčerpají finanční prostředky z dotace, jsou povinni tyto nevyčerpané 
finanční prostředky vrátit poskytovateli dotace do 14 dnů po předložení finančního vypořádání, a 
to převodem na účet poskytovatele dotace uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 
 

IV. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

(1) Vlastníci domu souhlasí se zveřejněním svého jména a příjmení, adresy bydliště, účelu a výše 
poskytnuté dotace. 
 

(2) Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Ústí nad Orlicí dne 13.12.2021 pod číslem 
usnesení 433/17/ZM/2021. 

 
(3) Obě strany této smlouvy si text smlouvy přečetly, a svým vlastnoručním podpisem potvrzují, že 

obsahuje jejich pravou, vážnou, svobodnou a omylu prostou vůli a že není podepsána v tísni ani 
za nápadně nevýhodných podmínek. 

 
(4) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran 

obdrží po dvou vyhotoveních. 
 
 
V Ústí nad Orlicí dne 16.12.2021          V Ústí nad Orlicí dne 15.12.2021 
 
 
 
 

 Petr Hájek                                                               Ing. Vendula Fialová 
            starosta města                                                             

 
      
 

 Ing. Martin Fiala 


