
 
 

Dohoda o poskytnutí příspěvku na vybudování opatření k hospodaření 

s dešťovou vodou 

Městská část Praha-Ďáblice  

se sídlem: Osinalická 1104/13, Praha – Ďáblice 

zastoupena: Ing. Milošem Růžičkou, starostou MČ 

IČO: 00231266  

dále jen „poskytovatel“ na straně jedné 

a 

 

………………………………. 

bytem: ……………………………………….. 

bankovní spojení: 

číslo účtu: ………………………………………. 

dále jen „příjemce“ na straně jedné 

 

tímto uzavírají dohodu o poskytnutí příspěvku na vybudování opatření k hospodaření s dešťovou 

vodou. 

 

Čl. 1 

Předmět dohody 

1. Poskytovatel v souladu s Pravidly pro poskytování příspěvku na hospodaření s dešťovou vodou 

z rozpočtu MČ Praha-Ďáblice poskytuje finanční příspěvky jiným subjektům, majitelům rodinných 

a bytových domů v k. ú. Ďáblice, na vybudování opatření k hospodaření s dešťovou vodou, čímž 

se rozumí stavební a technologické práce spojené s pořízením akumulační nádrže k zadržování  

srážkové vody ze střech domu a ze zpevněných ploch v jeho okolí s cílem snížit zaplavování 

historického jádra městské části Praha-Ďáblice v době přívalových dešťů a motivovat tyto 

majitele k hospodárnému nakládání s dešťovou vodou. 

2. Pravidla pro poskytování příspěvku na hospodaření s dešťovou vodou (dále jen „Pravidla“) tvoří 

Přílohu č. 1 této dohody. 

3. Příjemce potvrzuje správnost údajů uvedených v žádosti o poskytnutí příspěvku na vybudování  

opatření k hospodaření s dešťovou vodou pro majitele rodinných bytových domů v katastrálním 

území Ďáblice a souhlasí s podmínkami poskytnutí, tak jak s nimi byl seznámen a přejímá 

z podmínek vyplývající povinnosti. 

 

Čl. 2 

Povinnosti příjemce 

1. Příjemce je povinen pořídit podzemní akumulační nádrže k zadržování srážkové vody na pozemku 

umístit tak, aby nádrže mohly plnit funkci a účel poskytnutí dle podmínek uvedených v 

Pravidlech, s nimiž již v žádosti vyslovil souhlas a jež tvoří přílohu č. 1 této dohody.  

2. Příjemce je povinen podzemní akumulační nádrže umístit na pozemku uvedeném v žádosti o 

poskytnutí příspěvku na vybudování opatření k hospodaření s dešťovou vodou pro majitele 

rodinných a bytových domů v katastrálním území Ďáblice a realizovat užívání této nádrže 



 
 

v souladu se zjednodušenou projektovou dokumentací, která tvořila rovněž přílohu žádosti, a to 

nejpozději do 15. listopadu běžného roku.  

3. Příjemce je povinen neprodleně po zahájení prací vyzvat písemně poskytovateli, resp. konkrétní 

osobu, která bude za Úřad MČ Praha-Ďáblice kontrolovat realizaci díla. 

Pověřeným pracovníkem je: …………………………………………………, telefon: ……………………………………..… 

4. Příjemce je povinen pořizovat průběžnou fotodokumentaci z realizace opatření (např. instalace 

podzemních/nadzemních nádrží, rozvody potrubí před zásypy, apod.), kterou bude dokládat před 

výplatou vlastního finančního příspěvku poskytovateli.  

5. Příjemce je povinen nejméně po dobu 10 let umístěné podzemní akumulační nádrže využívat 

výhradně k účelu poskytnutí, tak jak tento vyplývá z přiložených podmínek poskytnutí. Příjemce 

je povinen zajistit, aby po specifikovanou dobu plnily tyto nádrže požadovanou funkci, a za tímto 

účelem je bude řádně užívat a spravovat. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakékoliv případné 

škody vzniklé v souvislosti s umístěním a používáním těchto nádrží. 

6. Příjemce je povinen umožnit zástupci poskytovatele provedení kontroly spojené s pořízením 

fotodokumentace po dobu 10 let od oznámení umístění a započetí funkce podzemních 

akumulačních nádrží.  

 

Čl. 3 

Výplata finančního příspěvku 

1. Po ukončení a realizaci díla a osobní kontrole spojené s místním šetřením pověřeným 

pracovníkem Úřadu městské části Praha-Ďáblice a po splnění všech smluvních podmínek,  

předložení dokladů o realizaci opatření k hospodaření s dešťovou vodou, předání průběžné 

fotodokumentace z realizace opatření a potvrzení pověřeným pracovníkem vyplatí poskytovatel 

příjemci jednorázový příspěvek ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). 

2. Po poskytnutí příspěvku k vybudování opatření k hospodaření s dešťovou vodou pro konkrétní 

nemovitost příjemce je možné požádat o další příspěvek na další nové opatření až po uplynutí 10 

let od poskytnutí příspěvku. 

 

Čl. 4 

Závěrečná ustanovení 

1. Ujednání výslovně neupravená odlišně v této dohodě se řídí ustanoveními občanského zákoníku.  

2. Uzavření této dohody bylo schváleno usnesením Rady Městské části Praha-Ďáblice č. ……………….. 

ze dne ……………………………... 

 

Příloha č. 1:  

 Pravidla pro poskytování příspěvku na hospodaření  s dešťovou vodou 

 

 

V Praze-Ďáblicích dne …………….  

 

Za poskytovatele: ……………………………   Příjemce: ……………………………. 


