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VEREINOPRAVNI SMLOUVA

PosKWNuĺĺpŘ,ĺspĚvKlJ z

nozpočru oBcE uŘĺšxov, Črcrua VoDoHosPooÁŘsrÉno
sonuftuĺ oscĺ zÁpnouĺcu čtclł,NA REALtzAcl oBrcĺlĺvoDoHosPooÁŘsrcÉ
INFRAĺTRIJKTURY PoDtt čt. Vt, oDsT.7oc/ STANaV vsozč
Smluvní strany

Poskvtovatel příspěvku: obec Hříškov
Hříškov 50
439 04 Hříškov

lČ oo556301
Zastoupená starostkou Janou Kalašovou
joko poskytovotel
a

Přĺiemce ořĺsoěvku: Vodohos podářské sdružení obcí západních Čech (dále jen VSOZČ)
Se sídlem Studentská 328164, Doubí, 360 07 Karlovy Vary
Zapsané do registru svazků obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského
kraje, reg.č.7 /1'993
lČ47700521,

Č. ĺetu 33239341'/0ß0

jako přĺjemce

Zastoupené předsedou Rady VSOZČ panem Alexandrem Žákem

T

avodní ustanovení
Zastupitelstvo města ľozhoclĺa(o) usnesením č.65/2021 ve snlyslu zćikoncl č. 128/2000 Sb. o
obcĺch, ve zn.ění pozdějších předpisů, zćlkoncl č. 250/2000 Sb. o ľozpočtových pravidlech tizenních
ľozpočtů,ve znění pozdějšíchpředpisťl o poskytntłtípříspěvku z rozpočtu obce, ve výši a za
podmínek dćĺle uvedených v této smlotłvě.

II.

Předmět a ílčelsmlouvy

III.

IV.

V.

Přednlětem smlouvy je poskytnutí fincĺnčníhopříspěvfu na 3pľacování 200 ks prĘektové
jednotlivých
stavební a elekĺľočťlst)
dokumentace ve stupni DUR kanalizačníchpřípojek(čĺźst
napojovaných nemovitostí - investičníakce
,,Hříškov, BeĺIřichovice _ kanalizo"n o čoV ", zařazenĺźdo schváIeného plánu investic VSOZČ ncl
ľok 2022/ 2023.
Cena - výše příspěvku
Dohodnutá vÝše příspěvku

Doha

činí] I70

v nížmĺi být stanoveného

000,-

Kč slovy.'

jedenmilionjednostosedmĺĺesáttisíc Kč.

ílčeludosaženo

Ţermín dokončenípľací: 2.Q 2023

Povinnosti příjemce

Přţemceje povinen použítfinančnípříspěvekvýhradně k účelůnluvedeným v předmětu smlouvy.
Přţemce je povinen předložit poslEtovateli finančnívyúčtovánípříspěvku do 30 cĺnůpo ukončení
investičníakce a současně vľátit nevyužitou čťlstpříspěvku na účetposkvtovatele.

/

VI.

WI

Povin nostÍ p o s kytovate le

p řísp ěv k u
Poslqltovatel se zavazuje převést finančnípříspěvek na účetpřţemce nejpozději do

3

]. ].2022.

Povinnosti příjemce v případě přeměny nebo zrušenís likviclací
Přţemce je povinen v případě své přeměny nebo zľušenís likvidací o této skutečnosti poskytovatele

n epr

odl e n ě inform ov at.

VIII. ostatní ujednónĺ
Smlouva je vyhotovena

V

ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdľžípo jednom vytisku.

Hříškově dne 3.1.2022

Jana Kalašová
staľostka
oBEc HŘßKov
Hříškov 50, 439 04

lČoIoo5563o1
Tel.:415 69424ń

V

Karlových Varech dne

? z Zazzt

Ů
Alexandr Żtlk
předseda Rady

VSoZČ

sdľužení
Vođohospođářské
obcí západnÍch Čech

(l)

ľeg. u

ok'U' t(arlovy Vary č'z. l/93

Studeniskrí 328/64

Kaľlovy Vaľy _ Doubí

