Smlouva o poskytnutí dotace
Nížeuvedené smluvní strany

:

obec Šumná
Sídlo : Šumná l4g,67102 Šumná

IČo 00293610

Jednající : panem Petrem Cejpkem, starostou obce
(dále jen ,,obec")
a

Dobrovolný svazek obcí VODOVODY A KANALIZACE
Sídlo : Kotkova 25I8l20, 669 02 Znojmo 2
IČ 45671745
Jednající: Ing. Luďkem Múllerem, tajemníkem svazku
(dále jen ,,příjemce")

ZNOJEMSKO

llzavírqi podle § l0a zákonaě. 25012000 Sb.,

o rozpočtoqých pravidlech územních rozpočtů,
písm.
c)) zakona č.12812000 Sb., o obcích, tuto
§ 85
smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku
akce
zokruhování vodovodní sítě - Šumná - řad 83 - tokalita u trafostanice

a

I.

.1.

Předmětem této smlouvy je závazek obce poskYnout finančnípříspěvěk příjemci,
ktery je investorem stavby
,,Zokruhování vodovodní sítě - Šumná - řad 83 - lokalita u trafostanice" v rozsahu
podle projektové dokumentace zpracované Vodárenskou akciovou společností,a.s. pod
číslemzakázl<y19045
l

(dále jen ,, stavba"), a závazek investora zrealizovat stavbu nejpozději do 31.12.2022.
Příspěvek bude poskynut ve výši celkov/ch nákladů stavby, nejqfše však ve qýši
1.500.000,- Kč. Součástícelkoých nakladů stavby je cena projektové dokumentace, náklady
na technický dozot investora a vybrané cena zhotovitele stavby.
Jedná se o prodlouženi vodovodu akanalizace věetně případných zmén.
Na stavbu bylo vydano stavební povolení, které vydal Městský úřadZnojmo, odbor životního
prostředí pod číslemjednacím MUZN I8334Il2020 ze dne l4.I0.2020

1.2. Příjemce příspěvěk přijímá a zavazuje se jej použítv celé qfši na úhradu nakladů
vynaložených na stavbu a v souladu s podmínkami této smlouvy.
Příjemce se zavazuje provést r,yúčtovánístavby do 6 měsíců od kolaudace stavby.

1.3 Příjemce se zavazuje přizvat zástupce obce k v}běru zhotovitele stavby.

il.
2.1. Obec se zavazuje finanění příspěvek lyčíslenývodst. 1.1. tohoto článku poukázatna
ÚČet příjemce vedený u peněžníhoústavu Česká spořitelnal fl.§.l č.ú.1580764369/0800 do
14 dnŮ od písemné úzvy příjemce, nejdříve však do 14 dni po získánípravomocného
stavebního povolení.

m.

3.1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisebh, znichž po jednom obdrži každá ze
smluvních stran.

3.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které budou jako dodatky oznaěeny a
stanou se nedílnou souěástí smlouvy.
3.3. Případná,neplatnost některého ujednání této smlouvy nemá vliv na platnost ostatních
ustanovenÍ. Učastnícismlouly se v tomto případě zavazuji poskýnout si vzájemnou
součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouly naltrazenanoqfm
ujednáním, a to ve lhůtě jednoho měsíce poté, co tato potřeba vyvstane.

3.4. Účastníci smlouvy prohlašuji, že smlouva byla sepsána svobodně a váůně, urěitě a
srozumitelné, což stvrzují svými podpisy.

IV.

DoloŽka dle § 41 zákona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní zíízení),ve znění pozdějších
předpisů

4.I. Znénítéto smlour,y bylo schváleno na jednání zastupitelstva obce Šumná dne
3

0.I I .2020, pod bodem č8, usnesen im č. 6 l 2020 -8.

4.2. Zněni této smlouvy bylo schváleno na jedntínípředsednictva DSO VODOVODY A
KANALIZACE ZNOJEMSKO dne l9.1I.20l9,pod bodem 9, usnesením č. 9.
Ve Znojmě dne 19.3.2021

Petr Cejpek
starosta obce Šumná

Vodovody a kanalizace Znojemsko

