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VEŘEJNOPRÁVNÍ sMLouvA

O PosKYrNuTí PŘÍSPĚVKU Z RoZPočTu o8cE MĚSTEČKO, čLEıvA voDoHoSPoo:‹\RS'KEı-ıo
sDRužENı'o8cí ZÁPADNÍCH ČECH,

ı\lA

ııvı=RAsTRuı‹TuRv PODLE cı.

REALIZACI OBECNI VODOHOSIÉODARSKE
vı,

oDSr.10ø/ STANOV vsozc

Smluvní struny
Poskztovote/ Qřísgěvku:

Obec Městečko

Městečko 70, 270 23 Městečko
ıč 00244058
ć.úč±n 540585329/0800
Zastoupena starostou panem Jaroslavem Gorčíkem
z

jako poskytovatel
a

Přízemce Qřísgěvku: 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

ıć477o0521
č.účnı33239341/0100
Zastoupené předsedou Rady VSOZČ panem

jako příjemce.
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Josefem Horou

„

....rozhodIa(0)

o obcích, ve :neˇn1'
pozdč/`.sˇˇı'cI1 předpisu. Zákona č. 25 ()/2000 Sb. o
rozpočiovýeh pravidlech územních rozpočrıı, ve :nění
pozdě/'.sˇ`ı'c/I předpisu o pos/‹_vınıı1ípříspěvku Z ro::počIıı
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Předmět ıı účel smlouvy

na realizaci akce Křivoklát - kanalizace (I
(část
0l0,zařa::ené do schváleného plánu inveslic VSOZČ na rok 2016.201 7.
je
diıııenzovćlna lak. aby :aji.s`Ii/a čišlěnı' oa'paı/nı'cl1 vod: Křivoklalıı a Měsľečka.
Pıˇ'eč/ınčleın sın/ozıvy je posk_vInuIí _/inančnı'/1o pı"ı'spěvkıı
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8. 860. 000.-

Dohodnulá výše přı'.s`peˇvkıı činí 2 364 214,- Kč
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Kč be: DPH
Kč
Kč*
Kč*

realizaci.“ 1-1.878. ()(){).-

obce Krivokla!
3. 65 3. 786.Výše příspěvku obce Mčslečko
2.36~/.21 4.přı'.s`pěvkıı_/'e stanovena dohodou obcí a to pomčrenı počtu
V_vše přı'Spévl‹ıı
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dokončení

korun českých).

stanoveného účelu dosaženo

I`nve.sˇIı`ční

akce.“ ()9/2017

Povùınosti příjemce

povinen p‹›ııži[_fìmıı1čnı' přňsˇpčvek v_ı/'ˇ/ıradııě k účeluın uvedeným v předmětu smlouvy.
je povinen předloží! poSk_vIovaIeIi finanční vyıìčtovdnı' příspěvku do 30 dnıı po ukončení
ı`ıı\`e.s`Iičııı' akce a současně
vrátil ne\`_vııžı`to1ıčú.s`I přı'.s`pčvkıı na účel po.s`k_v!ovaIeIe.
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