Smlouva
o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Obce Louka
uzavřená mezi
1) Obec Louka
Louka č. 19
696 76 Louka
IČO: 00285064
jako dárce

a
2) …………
jako obdarovaný

Ve smyslu zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů a
v souladu s ustanovením §10c zákona č. 250/2000 sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů uzavírají tuto Smlouvu o poskytnutí finanční podpory.
I.
1.) Obdarovaný/í prohlašuje/í, že je/jsou vlastníky pozemku, stavby rodinného domu číslo …
na pozemku p.č. v k.ú. Louka u Ostrohu (který se nachází ve společném vlastnictví
manželů).
II.
1.) Dárce na základě smlouvy poskytne obdarovanému/ým finanční podporu ve výši
…..(slovy), která je určena ke kompenzaci nákladů obdarovaného/ých spojených
s demolicí, uzavírají v souladu s ustanovením §10c zákona č. 250/2000 sb. o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů tuto Smlouvu o poskytnutí finanční podpory
k rekonstrukcí starého r.d. č.p…. na p.č. ….
2.) Finanční podpora je poskytována na základě usnesení zastupitelstva obce Louka a splnění
podmínek jim stanovených ze dne ………, usnesením číslo ……., které jsou nedílnou
součástí smlouvy.
3.) Dárce poukáže obdarovanému/ým finanční podporu ve výši …. do 60 (šedesáti) dní od
podpisu darovací smlouvy oběma stranami převodem na účet.
III.
1.) Obdarovaný/í finanční podporu uvedenou v článku II. této darovací smlouvy přijímají a
prohlašuje/í, že jimi uvedené údaje v žádosti o poskytnutí finanční podpory a jimi
předložené související doklady jsou pravdivé a že vystavěný nový rodinný dům je a bude
využíván obdarovaným/ými pro účely bydlení po dobu 10 let.
2.) V případě, že bude zjištěno porušení povinností obdarovaného/ých v podobě nesplnění
podmínek pro poskytnutí finanční podpory nebo pokud bude zjištěno, že obdarovaní
doložili nepřesné či neúplné podklady, jsou obdarovaní povinni finanční podporu vrátit

v plné výši dárci zpět, a to do 30 dnů ode dne, kdy bude obdarovaným doručena písemná
výzva dárce k vrácení poskytnutého finanční podpory. Za každý den prodlení po uplynutí
této lhůty, uhradí obdarovaný pokutu 0,5% z výše peněžitého daru.
3.) Obdarovaný/í se zavazuje/jí, že do pěti let od podpisu smlouvy předloží poskytovateli
kolaudační souhlas nebo souhlas s užíváním stavby.
IV.
1.) Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato
smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla
ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
2.) Nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí finanční podpory je příloha číslo 1. k zápisu ZO
Louka č. 25/2017 za dne 19. 10. 2017

V.
1.) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom.
2.)

Doložka ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Obec Louka prohlašuje, že podmínky platnosti právního úkonu, uzavření darovací
smlouvy byly podle zákona č. 128/2000 Sb. splněny.

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvem obce Louka
Datum a číslo usnesení: ………, číslo usnesení ……

V Louce dne:
za dárce

V Louce dne:
za obdarovaného

……………………………………….
starosta obce

………………………………………
obdarovaný

………………………………………
místostarosta obce

………………………………………
obdarovaný

