VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU OBCE Městečko, ČLENA VODOHOSPODÁŘSKÉHO
SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH, NA REALIZACI OBECNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ
INFRASTRUKTURY PODLE ČL. VI, ODST.10c/ STANOV VSOZČ
Smluvní strany
Poskytovatel příspěvku: Obec Městečko
Se sídlem Městečko 70
IČ 00244058
Č. účtu 540 585 329/0800.
Zastoupená starostou panem Jaroslavem Jiráskem
jako poskytovatel
a
Příjemce příspěvku: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech (dále jen VSOZČ)
Se sídlem Studentská 328/64, Doubí, 360 07 Karlovy Vary
Zapsané do registru svazků obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského
kraje, reg.č.7/1993
IČ 47700521
Č. účtu 33239341/0100
Zastoupené předsedou Rady VSOZČ panem Ing. Josefem Horou
jako příjemce.
I.

Úvodní ustanovení
Zastupitelstvo obce Městečko rozhodlo usnesením č. 2020/05 ze dne 9. 9. 2020 ve smyslu zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce
(města)Městečko ve výši a za podmínek dále uvedených v této smlouvě.

II.

Předmět a účel smlouvy
Předmětem smlouvy je poskytnutí finančního příspěvku na realizaci akce Městečko-vodovod a
kanalizace – vodovodní a kanalizační přípojky zařazené do plánu investic VSOZČ na rok 2020/21
v rozsahu podílu dle rozhodnutí obce na náklady jednotlivých přípojek.
investiční náklad na realizaci (1.část):

1.500 000,- Kč bez DPH

III.

Cena - výše příspěvku
Dohodnutá výše příspěvku činí 1.500 000,- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých).

IV.

Doba v níž má být stanoveného účelu dosaženo
Termín dokončení investiční akce: 11/2021

V.

Povinnosti příjemce
Příjemce je povinen použít finanční příspěvek výhradně k účelům uvedeným v předmětu smlouvy.
Příjemce je povinen předložit poskytovateli finanční vyúčtování příspěvku do 30 dnů po ukončení
investiční akce a současně vrátit nevyužitou část příspěvku na účet poskytovatele.

VI.

Povinnosti poskytovatele příspěvku
Poskytovatel se zavazuje převést finanční příspěvek na účet příjemce nejpozději do 31.09.2020.

VII. Povinnosti příjemce v případě přeměny nebo zrušení s likvidací
Příjemce je povinen v případě své přeměny nebo zrušení s likvidací o této skutečnosti poskytovatele
neprodleně informovat.
VIII. Ostatní ujednání
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

V Městečku dne ………….

Jaroslav Jirásek
starosta

V Karlových Varech dne……………

Ing. Josef Hora
Předseda Rady VSOZČ

