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Zásady pro poskytnutí daru 
z rozpočtu Městského obvodu Pardubice VI na stavby kanalizačních 
přípojek k nemovitostem na území obce Opočínek a Lány na Důlku 

Článek 1 
Obecná ustanovení a vymezení pojmů 

1) Tyto „Zásady pro poskytnutí daru z rozpočtu Městského obvodu Pardubice VI (dále jen dárce) 
na stavby kanalizačních přípojek k nemovitostem na území místní části Opočínek a Lány na Důlku, 
připojovaných na kanalizační řad prováděný v rámci akce Kanalizace Opočínek" (dále jen „zásady") jsou 
určeny pro jednorázovou podporu připojení nemovitostí na kanalizaci budovanou v místní části 
Opočínek a Lány na Důlku. 

2) Vzhledem ke skutečnosti, že řada domů a pozemků původní zástavby v obci není dosud 
připojena na kanalizaci, městský obvod se rozhodl formou daru ze svého rozpočtu podpořit připojení 
těchto domů a pozemků na kanalizaci prostřednictvím nových kanalizačních přípojek.  

3) Dárce zveřejní tyto zásady na úřední desce obecního úřadu a na svých internetových stránkách. 

4) Žadatelem, jak rovněž příjemcem daru, může být výhradně zletilá a svéprávná fyzická osoba, 
která je podle výpisu z katastru nemovitostí (KN) ke dni podání žádosti o poskytnutí daru a zároveň také 
ke dni uzavření smlouvy o poskytnutí daru výlučným vlastníkem nebo spoluvlastníkem stavby 
nemovitosti v katastrálním území Opočínek nebo Lány na Důlku. 

5) Pokud je předmětná nemovitost ve společném jmění manželů nebo v podílovém 
spoluvlastnictví více osob, žádost o poskytnutí daru musí podat a smlouvu o poskytnutí daru 
s městským obvodem uzavřít všechny tyto osoby společně. Všechny tyto osoby se považují společně za 
příjemce, přičemž případný dar bude poskytnut v plné výši pouze na bankovní účet jedné z těchto osob 
určené v žádosti o poskytnutí daru a ve smlouvě o poskytnutí daru, přičemž finanční prostředky z 
poskytnutého daru si tito společní příjemci mezi sebou sami vypořádají. 

Článek 2 
Základní podmínky pro poskytnutí daru 

1) Dar podle těchto zásad může být poskytnut příjemcům jen při současném splnění všech dále 
uvedených podmínek: 

•  dar je určen pouze na částečnou úhradu nákladů na provedení nové kanalizační přípojky po 
veřejné části, jejíž užívání bylo povoleno pravomocným rozhodnutím, souhlasem nebo jiným 
opatřením příslušného stavebního úřadu.  

•  dar je určen jen vlastníkům nemovitostí v katastrálním území Opočínek a Lány na Důlku, kteří 
se připojují na nově budovaný kanalizační řad v rámci investiční akce „Kanalizace Opočínek“. 

 



 
2) K žádosti o poskytnutí daru je žadatel povinen doložit: 

• Smlouvu o odvádění odpadních vod s VaK Pardubice a.s. (podepsaná oběma smluvními 
stranami). 
 

• Doklad o předání investorství mezi MO Pardubice VI a žadatelem 
 

Článek 3 
Žádost o poskytnutí daru 

1) Dary podle těchto zásad budou poskytovány výhradně na základě předchozí řádně vyplněné 
písemné žádosti. 

2) Řádně vyplněné a podepsané žádosti o poskytnutí daru je třeba doručit - spolu se všemi 
povinnými přílohami dle článku 2 těchto zásad - písemně na adresu sídla dárce nebo osobně na 
podatelnu MO Pardubice VI úřadu, a to nejpozději do 31.12.2022.  

3) V případě neúplné či nesprávně vyplněné žádosti o poskytnutí daru upozorní úřad MO 
Pardubice VI žadatele písemně na tyto vady žádosti s tím, že pokud žadatel v dodatečně stanovené 
lhůtě, která nesmí být kratší než 10 dnů, vady své žádosti neodstraní, bude jeho žádost bez dalšího 
odložena - tj. nebude předložena příslušným orgánům dárce k rozhodnutí o poskytnutí daru. Opožděné 
žádosti o poskytnutí daru dárce odloží a žadatele o tom písemně vyrozumí. 

4) Podané žádosti se archivují a žadatelům nebudou vráceny. 

Článek 4 
Stanovení výše daru 

1) Po splnění všech podmínek stanovených těmito zásadami budou žadatelům přidělovány dary 
podle pořadí doručení jejich žádostí o poskytnutí daru, a to až do limitu schválených finančních 
prostředků na daný kalendářní rok. Po vyčerpání finančních prostředků v daném kalendářním roce 
budou žádosti dále evidovány dárcem. K jejich vyřízení bude přistoupeno po schválení nových 
finančních prostředků, případně budou převedeny do dalšího kalendářního roku. Pokud suma 
požadovaných darů u nevyřízených žádostí dosáhne výše finančního objemu schvalovaného na jeden 
kalendářní rok, nebude dárce do doby vyčerpání schválené roční finanční částky přijímat nové žádosti. 
 
2) Výše poskytnutého daru bude ve smlouvě vypočtena následujícím způsobem: 

• délka kanalizační přípojky po veřejné části (pozemky ve vlastnictví statutárního města Pardubic) 
v m x 2 000,00 Kč = výše poskytnutého daru v Kč. 

Článek 5 
Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí dar 

1) Dar bude poskytnut po schválení příslušnými orgány dárce a na základě uzavřené smlouvy o 
poskytnutí daru. Dar bude vyplacen příjemci jednorázově formou bezhotovostního převodu na 
bankovní účet příjemce, nebo v hotovosti, a to způsobem stanoveným v příslušné darovací smlouvě. 

2) O rozhodnutí Rady MO Pardubice VI nebo Zastupitelstva MO Pardubice VI o poskytnutí 
(případně neposkytnutí) požadovaného daru informuje žadatele písemně bez zbytečného odkladu úřad 
MO Pardubice VI. Pokud dárce nevyhoví zcela nebo zčásti žádosti o poskytnutí daru, sdělí žadateli také 
důvod nevyhovění jeho žádosti. 



3) V případě rozhodnutí zastupitelstva nebo rady MO Pardubice VI o poskytnutí daru a o schválení 
darovací smlouvy o poskytnutí daru obdrží žadatel spolu s písemnou informací podle předchozího 
odstavce také ve dvojím vyhotovení k podpisu návrh předmětné smlouvy, podepsaný dárcem. 

4) Žadatelé berou na vědomí, že na poskytnutí daru není právní nárok. Posouzení toho, zda žadatel 
splnil všechny podmínky podle těchto zásad, spadá do pravomoci dárce. Proti tomuto rozhodnutí dárce 
není přípustný žádný opravný prostředek. 

 
Článek 6 

Smlouva o poskytnutí daru 

1) Po schválení daru příslušným orgánem městského obvodu uzavře dárce s obdarovaným 
písemnou smlouvu o poskytnutí daru.  

 
 

Článek 9 
Závěrečná ustanovení 

1) Tyto zásady schválilo Zastupitelstvo MO Pardubice VI na svém IV. zasedání, konaném dne 
14.06.2021, svým usnesením č. Z2021-94. 

2) Tyto zásady nabývají účinnosti ke dni 14.06.2021. 


