
 

 

 
 

V E Ř E J N O P R Á V N Í   S M L O U V A    č. 08/2016 
                                             o poskytnutí dotace z rozpočtu obce  
 
Poskytovatel :   Obec Kunčice nad Labem 
Sídlo :                 543 61 Kunčice nad Labem 121   
IČ                       00278033 
DIČ 
Zastoupený :    Ing. Antonínem Stejným, starostou obce 
Bankovní spojení : 9225601/0100 
( dále jen Poskytovatel)  

a 
Příjemci :    

1) Auersvaldová Jana, dat. nar. 10.4.1972, č. p. 103, 54361 Kunčice nad Labem  

2) Cerman Jiří, dat. nar. 23.5.1955, č. p. 103, 54361 Kunčice nad Labem 

3) Cermanová Vlasta, dat. nar. 20.12.1956,  č. p. 103, 54361 Kunčice nad Labem 

4) Exner Eduard, dat. nar. 10.12.1976,  č. p. 103, 54361 Kunčice nad Labem 

5) Jeřábek David, dat. nar. 15.12.1983,  č. p. 104, 54361 Kunčice nad Labem 

6)  Jeřábek Pavel, dat. nar. 1.7.1960, č. p. 103, 54361 Kunčice nad Labem 

7) Jeřábková Věra, dat. nar. 10.2.1961, č. p. 103, 54361 Kunčice nad Labem 

8) Knap Jiří, dat. nar. 9.6.1963, č. p. 104, 54361 Kunčice nad Labem 

9) Knap Jaroslav, dat. nar. 26.4.1934,  č. p. 103, 54361 Kunčice nad Labem 

10) Knapová Hana, dat. nar. 24.5.1936,  č. p. 103, 54361 Kunčice nad Labem 

11) Kohutek Zdeněk, dat. nar. 9.3.1982,  č. p. 104, 54361 Kunčice nad Labem 

12) Kohutek Zdeněk, dat. nar. 29.11.1956,  č. p. 104, 54361 Kunčice nad Labem 

13) Kohutková Dana, dat. nar. 27.10.1959,  č. p. 104, 54361 Kunčice nad Labem 

14) Kohutková Tereza, dat. nar. 2.12.1984,  č. p. 104, 54361 Kunčice nad Labem  

15) Koldovský Milan, dat. nar. 30.12.1955,  č. p. 103, 54361 Kunčice nad Labem 

16) Koldovská Dagmar, dat. nar. 3.1.1962,  č. p. 103, 54361 Kunčice nad Labem 

17) Kracík Eduard, dat. nar. 10.3.1962,  č. p. 125, 54361 Kunčice nad Labem  

18) Kracíková Jiřina, dat. nar. 24.4.1935,  č. p. 104, 54361 Kunčice nad Labem 

19) Kracíková Miroslava, dat. nar. 19.3.1964,  č. p. 125, 54361 Kunčice nad Labem 

20) Kubáněk Libor, dat. nar. 31.8.1977,  č. p. 103, 54361 Kunčice nad Labem 

21) Lukáš Ondřej, dat. nar. 20.6.1977,  č. p. 104, 54361 Kunčice nad Labem 

22) Moravcová Markéta, dat. nar. 21.10.1980,  č. p. 103, 54361 Kunčice nad Labem 

23) Sáblíková Vědunka, dat. nar. 3.8.1947,  č. p. 103, 54361 Kunčice nad Labem 

24) Stejskal František, dat. nar. 18.10.1966, Vítězná 1285, 54301 Vrchlabí 

25) Tryzna Aleš, dat. nar. 23.8.1966,  Vodní 32, Střední Předměstí, 54101 Trutnov 
Bankovní spojení : 115-2811360287/0100 
( dále jen Příjemci ),  
 
uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004, 
správní řád  v platném znění, v souladu s příslušnými ustanoveními zák.č. 250/2000 Sb. o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník toto  
 



 

 

 
                   Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kunčice nad Labem  
 
I. 
Účel dotace 
1.1. Účelem dotace pro Příjemce je finanční podpora Poskytovatelem v souladu s Programem 
Distribuované čištění odpadních vod u jednotlivých objektů vyhlášeného Poskytovatelem  

- na vybudování a stavbu domovní čističky odpadních vod ( dále jen DČOV )  
- na vybudování a zřízení filtru umístěného za septikem ( dále jen F )  

domu čp. 111 – objekt k bydlení a domu čp. 112 – objekt k bydlení v obci a k.ú. Kunčice nad Labem, 
přičemž DČOV nebo F musí být vybudovány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 
254/2001 Sb. , vodní zákon, v platném znění.  
 
1.2. Podle výpisu z katastru nemovitostí LV č. 303 pro obec a k.ú. Kunčice nad Labem je 
a) Příjemce Auersvaldová Jana je vlastníkem podílu vyjádřeného velikostí id. 577/11041 vzhledem k 

celku pozemku p.č. st. 128/1, jehož součástí je budova čp. 103, 104 – bytový dům v obci a k.ú. 
Kunčice nad Labem 

b) Příjemci Cerman Jiří a Cermanová Vlasta jsou vlastníky podílu vyjádřeného velikostí id. 
696/11041 vzhledem k celku pozemku p.č. st. 128/1, jehož součástí je budova čp. 103, 104 – 
bytový dům v obci a k.ú. Kunčice nad Labem 

c) Příjemce Exner Eduard je vlastníkem podílu vyjádřeného velikostí id. 683/11041 vzhledem k 
celku pozemku p.č. st. 128/1, jehož součástí je budova čp. 103, 104 – bytový dům v obci a k.ú. 
Kunčice nad Labem 

d) Příjemce Jeřábek David je vlastníkem podílu vyjádřeného velikostí id. 593/11041 vzhledem k 
celku pozemku p.č. st. 128/1, jehož součástí je budova čp. 103, 104 – bytový dům v obci a k.ú. 
Kunčice nad Labem 

e) Příjemce Jeřábek Pavel a Jeřábková Věra jsou vlastníky podílu vyjádřeného velikostí id. 677/11041 
vzhledem k celku pozemku p.č. st. 128/1, jehož součástí je budova čp. 103, 104 – bytový dům 
v obci a k.ú. Kunčice nad Labem 

f) Příjemce Knap Jiří je vlastníkem podílu vyjádřeného velikostí id. 565/11041 vzhledem k celku 
pozemku p.č. st. 128/1, jehož součástí je budova čp. 103, 104 – bytový dům v obci a k.ú. Kunčice 
nad Labem 

g) Příjemce Knap Jaroslav a Knapová Hana jsou vlastníky podílu vyjádřeného velikostí id. 
588/11041 vzhledem k celku pozemku p.č. st. 128/1, jehož součástí je budova čp. 103, 104 – 
bytový dům v obci a k.ú. Kunčice nad Labem 

h) Příjemce Kohutek Zdeněk je vlastníkem podílu vyjádřeného velikostí id. 581/11041 vzhledem k 
celku pozemku p.č. st. 128/1, jehož součástí je budova čp. 103, 104 – bytový dům v obci a k.ú. 
Kunčice nad Labem 

i) Příjemce Kohutek Zdeněk a Kohutková Dana jsou vlastníky podílu vyjádřeného velikostí id. 
687/11041 vzhledem k celku pozemku p.č. st. 128/1, jehož součástí je budova čp. 103, 104 – 
bytový dům v obci a k.ú. Kunčice nad Labem 

j) Příjemce Kohutková Tereza je vlastníkem podílu vyjádřeného velikostí id. 581/11041 vzhledem k 
celku pozemku p.č. st. 128/1, jehož součástí je budova čp. 103, 104 – bytový dům v obci a k.ú. 
Kunčice nad Labem 

k) Příjemce Koldovský Milan a Koldovská Dagmar jsou vlastníky podílu vyjádřeného velikostí id. 
588/11041 vzhledem k celku pozemku p.č. st. 128/1, jehož součástí je budova čp. 103, 104 – 
bytový dům v obci a k.ú. Kunčice nad Labem 

l) Příjemce Kracík Eduard je vlastníkem podílu vyjádřeného velikostí id. 342/11041 vzhledem k 



 

 

celku pozemku p.č. st. 128/1, jehož součástí je budova čp. 103, 104 – bytový dům v obci a k.ú. 
Kunčice nad Labem 

m) Příjemce Kracíková Jiřina je vlastníkem podílu vyjádřeného velikostí id. 567/11041 vzhledem k 
celku pozemku p.č. st. 128/1, jehož součástí je budova čp. 103, 104 – bytový dům v obci a k.ú. 
Kunčice nad Labem 

n) Příjemce Kracíková Miroslava je vlastníkem podílu vyjádřeného velikostí id. 342/11041 vzhledem 
k celku pozemku p.č. st. 128/1, jehož součástí je budova čp. 103, 104 – bytový dům v obci a k.ú. 
Kunčice nad Labem 

o) Příjemce Kubáněk Libor je vlastníkem podílu vyjádřeného velikostí id. 600/11041 vzhledem k 
celku pozemku p.č. st. 128/1, jehož součástí je budova čp. 103, 104 – bytový dům v obci a k.ú. 
Kunčice nad Labem 

p) Příjemce Lukáš Ondřej je vlastníkem podílu vyjádřeného velikostí id. 570/11041 vzhledem k 
celku pozemku p.č. st. 128/1, jehož součástí je budova čp. 103, 104 – bytový dům v obci a k.ú. 
Kunčice nad Labem 

q) Příjemce Moravcová Markéta je vlastníkem podílu vyjádřeného velikostí id. 567/11041 vzhledem 
k celku pozemku p.č. st. 128/1, jehož součástí je budova čp. 103, 104 – bytový dům v obci a k.ú. 
Kunčice nad Labem 

r) Příjemce Sáblíková Vědunka je vlastníkem podílu vyjádřeného velikostí id. 568/11041 vzhledem k 
celku pozemku p.č. st. 128/1, jehož součástí je budova čp. 103, 104 – bytový dům v obci a k.ú. 
Kunčice nad Labem 

s) Příjemce Stejskal František je vlastníkem podílu vyjádřeného velikostí id. 563/11041 vzhledem k 
celku pozemku p.č. st. 128/1, jehož součástí je budova čp. 103, 104 – bytový dům v obci a k.ú. 
Kunčice nad Labem 

t) Příjemce Tryzna Aleš je vlastníkem podílu vyjádřeného velikostí id. 687/11041 vzhledem k celku 
pozemku p.č. st. 128/1, jehož součástí je budova čp. 103, 104 – bytový dům v obci a k.ú. Kunčice 
nad Labem 

1.3 Podle Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku ze dne 30.6.2016 se v domech čp. 103 a čp. 
104 nachází celkem 18 domácností.   
 
II. 
Předmět smlouvy a výše dotace  
2.1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelově určené dotace z prostředků Poskytovatele ve  
výši maximálně 50% celkových nákladů, které Příjemci společně prokazatelně vynaložili na  

- na vybudování a stavbu domovní čističky odpadních vod  
- na vybudování a zřízení filtru umístěného za septikem  

domů čp. 103 a č.p. 104 v obci a k.ú. Kunčice nad Labem, a jejichž celkovou výši řádně Poskytovateli 
doložili současně s kolaudačním souhlasem DČOV nebo F.  
Smluvní strany činí výslovnou dohodu, že podíl na poskytnuté dotaci pro každého z Příjemců je 
vyjádřen shodně jako podíl každého z Příjemců na  pozemku p.č. st. 128/1, jehož součástí je budova 
čp. 103, 104 – bytový dům  v obci a k.ú. Kunčice nad Labem 
2.2. Smluvní strany činí výslovnou dohodu, pro případ, že 50% celkových nákladů, které Příjemci 
společně prokazatelně vynaložili a Poskytovateli řádně doložili dle předchozího odstavce bude činit 
částku vyšší než 15.000,-- Kč pro každou domácnost v domě, pak je předmětem této smlouvy 
poskytnutí účelově určené dotace z prostředků Poskytovatele ve výši 15.000,-- Kč  (slovy patnáct 
tisíc korun českých) pro každou domácnost v domě, tedy celkem částka ve výši 270.000,-- Kč (slovy 
jedno Dvěstěosmdesáttisíc korun českých ) .  
        
 



 

 

III. 
Způsob poskytnutí dotace 
3.1. Poskytovatel za podmínek dle této smlouvy poskytne Příjemcům účelově určenou dotaci 
z prostředků Poskytovatele, ve výši která je dle čl. II. odst. 2.1. nebo odst. 2.2. předmětem této 
smlouvy.  
3.2.  Poskytovatel se zavazuje ve lhůtě 90 dnů ode dne řádného doložení prokazatelných celkových 
nákladů vynaložených Příjemci  na vybudování DČOV nebo F dle čl. I. a II. této smlouvy, řádného 
doložení kolaudačního souhlasu DČOV nebo F a předání jednoho paré projektové dokumentace 
DČOV nebo F, která v případě DČOV bude obsahovat též doklad o certifikaci technologie splňující 
limity kanalizačního řádu, složit na za tím účelem založený společný účet Příjemců  vedený u KB a.s. 
č.ú. 115-2811360287/0100 příslušnou částku dle čl. II. odst. 2.1. nebo 2.2. této smlouvy  
Podmínkou složení příslušné částky na společný účet Příjemců je předložení poslední z výše 
uvedených listin Poskytovateli. Za den úhrady a složení příslušné částky se považuje den odeslání 
částky na společný účet Příjemců.  
3.4. Příjemci tuto účelově určenou dotaci z prostředků Poskytovatele bez jakýchkoli podmínek 
přijímají.   
3.4. Příjemci nabudou vlastnictví k účelově určené dotaci připsáním příslušné částky na společný účet 
Příjemců vedený u KB a.s. č.ú. 115-2811360287/0100. 
 
IV. 
Základní podmínky a povinnosti příjemců 
4.1. Příjemci se zavazují předložit a předat Poskytovateli listiny dle čl. III.  odst. 3.2. této smlouvy, 
tedy  listiny dokládající prokazatelné celkové náklady vynaložené Příjemci na vybudování DČOV 
nebo F dle čl. I. a II. této smlouvy, kolaudační souhlas DČOV nebo F a jedno paré projektové 
dokumentace DČOV nebo F, která v případě DČOV bude obsahovat též doklad o certifikaci 
technologie splňující limity kanalizačního řádu nejpozději do 30. června 2019. 
4.2. Příjemci se zavazují při projektové přípravě a realizaci stavby DČOV nebo F v maximální míře 
využít stávající odpadní systémy v Obci Kunčice nad Labem ( septiky, kanalizační přípojky apod. )  
Příjemci se zavazují dodržovat podmínky kanalizačního řádu.  
4.3. Příjemci se zavazují, že poskytnutou dotaci dle této smlouvy použijí výlučně k účelu uvedenému 
v této smlouvě.  
4.4. Poplatníkem daně darovací jsou Příjemci, vznikne-li jim taková povinnost podle platné právní 
úpravy.  
4.5. Příjemci jsou povinni vrátit dotaci nebo její část v případě, že nebudou splněny podmínky této 
smlouvy, tj. v případě, že dotace nebo její část bude Příjemci použita k jinému účelu, než který je 
uveden v této smlouvě nebo v případě porušení podmínek a povinností Příjemců dle této smlouvy.  
4.6. Příjemci jsou povinni vrátit dotaci nebo její část dle předchozího odstavce na výzvu 
Poskytovatele do 30ti dnů od doručení výzvy.     
 
V.  
Kontrolní ustanovení  
5.1.  Příslušné orgány Poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a 
v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb. o kontrole, a dalšími právními předpisy kontrolovat dodržení 
podmínek smlouvy a příjemci jsou povinni kontrolu strpět.  
5.2. Příjemci jsou povinni na žádost Poskytovatele písemně poskytnout doplňující informace, 
případně doložit další listiny, související se splněním účelu dotace a podmínek této smlouvy.  
 



 

 

VI. 
Doložka  
6.1. O záměru poskytnout  finanční prostředky a o uzavření smlouvy  rozhodlo  na  17. zasedání 
Zastupitelstvo obce  dne 12.6.2013( usnesením ZO č. 9/17) a dne 21.4.2016 (usnesení 14/7) .  
6.2. Obsah této veřejnoprávní smlouvy jako smlouvy vzorové byl schválen na 5 zasedání 
Zastupitelstva obce  dne 4.5.2015   ( usnesením ZO č. 5/8 ) 
 
VII.  
Doba, v níž má být stanoveného účelu dosaženo  
7.1. Závazek  Poskytovatele  z této smlouvy a platnost této smlouvy zaniká marným uplynutím doby 
dle čl. IV. odst. 4.1. ( 30.6.2019 ) pro předložení listin dle čl. III. odst. 3.2. a čl. IV. odst. 4.1.této 
smlouvy ( rozvazovací podmínka ).  
 
VIII.  
Ostatní a závěrečná ujednání  
8.1. Pokud smlouva či zvláštní obecně závazný přepis nestanoví jinak, řídí se vztahy dle smlouvy 
příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.   
8.2. Pokud se jakýkoli závazek z této smlouvy stane neplatným nebo nevymahatelným, nebude 
taková skutečnost mít vliv na platnost či vymahatelnost ostatních závazků a strany se zavazují takový 
závazek nahradit závazkem novým, platným a vymahatelným, jehož předmět bude nejlépe odpovídat 
předmětu původního závazku.  
8.3.  Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, každý 
z účastníků obdrží po jednom kusu. 
8.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
8.5.  Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé vážné a 
svobodné vůle, prosté omylu, nikoli v tísni a pod nátlakem a jako takovou ji po jejím přečtení stvrzují 
svými podpisy.  
 
 
v Kunčicích nad Labem dne ........................................ 
 
příjemci :                                                                                               poskytovatel :  
 
 
 
……………………..      …………………………. 
Auersvaldová Jana       Obec Kunčice nad Labem         
         Ing. Antonín Stejný 
                                                                                                              starosta   
 
 
 
 
 
 
 
 


