SMLOUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU
(dále jen smlouva)

Číslo smlouvy : 20/2012
Splašková kanalizace a ČOV Nechvalice
Smluvní strany:
Obec Nedrahovice zastoupená starostou Mgr. Čestmírem Sosnovcem, Nedrahovice č.p.
49, 264 01 Sedlčany
IČ:
DIČ: CZ
Telefon/fax:
E-mail:
na straně jedné (dále jen investor)
a
majitelé nemovitosti v obci Nedrahovice č.p.
pan
oba trvale bytem ………..
na straně druhé (dále jen přispívající)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku
v e v ý š i:

2 0 0 0 0,- Kč (KP), 5.000,- Kč (VP)

na zajištění projektové dokumentace a výkonu inženýrské činnosti nutného pro vydání
stavebního povolení a realizaci domovní kanalizační přípojky ve veřejné části pozemku
k následující nemovitosti:
Nedrahovice č.p.
K pozemku ve vlastnictví druhé strany v k.ú. Nedrahovice parcelní číslo st. ……………….

I.
Předmětem smlouvy je poskytnutí finančního příspěvku investorovi, kterým je Obec
Nechvalice, na investiční náklady spojené s inženýrskou činností při realizaci domovní
kanalizační přípojky k nemovitosti přispívajícího, ve veřejné části pozemku, která zahrnuje:
-

-

Zajištění podkladů pro projektovou dokumentaci (výpis z katastru nemovitostí + kolek).
Vyjádření všech vlastníků podzemních vedení a zařízení (plyn, voda, kanalizace,
el. kabely, dálkové a sdělovací kabely, telefon,…) a následné zpoplatněné vytýčení
uvedených sítí.
Souhlas vlastníka a správce komunikace se vstupem a poplatek za vstup do komunikace.
Zpracování vlastní projektové dokumentace kanalizační přípojky (v případech, kde byla
projednaná).
Zajištění povolení stavby přípojky po veřejné části pozemku včetně poplatků.
Zajištění právoplatného povolení k užívání a potřebných dokladů včetně poplatků.
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Investor akce :

Obec Nedrahovice
Nechvalice č. 49
264 01 Sedlčany
IČ: 00242802

Projektant :

Ing. Václav Ureš
Mariánské údolí 126
261 01 Příbram III
IČ: 40897656

Gen. dodavatel stavby : VAK SERVIS s.r.o.
Domažlické předměstí 610
339 01 Klatovy
IČ: 263 758 69
DIČ: CZ 263 758 69
Předpokládaný termín realizace kanalizační přípojky ve veřejné části pozemku dle
časového harmonogramu prací dodavatele, nejpozději do 31.07.2016.

II.
Přispívající uhradí finanční příspěvek v celkové výši 20 000,- Kč (25.000,- Kč):



V hotovosti v pokladně OÚ na adrese: Obecní úřad Nedrahovice, Nedrahovice č.p.
49, 264 01 Sedlčany
– při podpisu této smlouvy.



Bankovním převodem ve prospěch účtu investora vedeného u Komerční banky a.s.



číslo účtu 124 23 211 / 0100, VS: číslo smlouvy, z účtu č…………………………
– před podpisem této smlouvy.
Poštovní poukázkou typu A na účet číslo 124 23 211 / 0100, VS: číslo smlouvy
– před podpisem této smlouvy.

III.
Práva a povinnosti účastníků
Investor zajistí:
- Realizaci stavby.
- Všechny práce a výkony vyplývající z funkce investora.
- Použití finančních prostředků přispívajícího pro účely touto smlouvou stanovené.
Přispívající zajistí:
-Převedení finančního příspěvku investorovi dle podmínek této smlouvy.
Práva a povinnosti, které nejsou touto smlouvou upraveny se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.
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IV.
Účastníci smlouvy se zavazují k úhradě škod, které vzniknou zaviněním nebo zanedbáním
povinností, vyplývajících z této smlouvy.
Při nedodržení termínu a výše finančního závazku přispívajícího, si investor vyhrazuje právo
odstoupit od naplnění věcného obsahu této smlouvy.

V.
Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přecházejí v plném rozsahu na případné právní
nástupce smluvních stran.
Smlouva nabývá platnosti dnem podepsání obou smluvních stran.
Smlouvu lze měnit nebo doplňovat výhradně se souhlasem účastníků této smlouvy a to
písemnou formou.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden
stejnopis obdrží přispívající, jeden stejnopis investor stavby.
Účastníci této smlouvy prohlašují, že ji sepsali podle své pravé, vážné a svobodné vůle, dle
svého prohlášení plně způsobilí k právním úkonům a na důkaz toho ji po jejím přečtení
vlastnoručně podepsali.
Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně stavebníka části stavby - domovní
kanalizační přípojky v soukromé části pozemku k výše uvedené nemovitosti a na převodu
práv a povinností investora na přispívajícího.
Nový stavebník (přispívající) přejímá veškerá investorská práva a povinnosti.

V Nedrahovicích dne ……………………..

…………………………….……….
přispívající

…………………………….……….
přispívající

………………………………………………
Obec Nedrahovice, IČ:00242802 - investor
Mgr. Čestmír Sosnovec- starosta
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