
VEňEJNOPRÁVNÍ SM LO UVA
O POSKYTNUTÍ PňÍSPĚVKU Z ROZPOAU OBCE SADOV, ČLENA VODOHOSPODÁňSKÉHO

SDRUŽENÍ OBCÍ áPADNÍCH ČECH, NA REALIZAC| OBECNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ
,NFRASTRLJKí'RY PaDLE ČL. vt, oDsT.loc/ sTANov vsozČ

smluvní struny

Poskvtovatel DřísDěvku : obec sadov
sadov č,p, 34
362 61 sadov
lč 00254959

zastoupená(é) starostou Eduardem Frischem

a

iako poskytovotel

Příiemce DřííDěvku: Vodohospodářské sdruženi obcí západních Čech (dále jen VsoZČ)
se sídlem studentská 328/64, Doubí, 360 07 Karlovy Vary
zapsané do registru svazků obcívedeného Kra.iským úřadem Karlovarského
kíaje, íec.č.7 /1993
lč 47700527
č. účtu 33239341/o1oo
zastoupené předsedou Rady VsozČ panem Alexandrem Žákem

joko příiemce.

Předmět a účeI smlouý!
Předměíem smlowy je poskytnulí fnančhího příspeýku na realizaci části (dešťoýá kanalizace a
lodovod) investiční akce
,,sadov, Lesov - odvedení deší'oýjch ýod mimo kanalizační slstém obce d prodloužení vodoyodu'l,
zaiuzené do rlnáleného plónu inýeslic vSoZČ na rok 202l 2022.

I

IL

II Cena - ýýše příspěýku
Dohodlrutá ýýše přísřyku číní 5 045 805,1 Kč

sloyy: pělmílionůčtyřiceppěttisícos selpěl Kč..

IV, Doba ý hiž ,rui bý| stanoyeLého účelu dosažerro
Termín dokončení praci : a_Q 202l

Poýirrnosíi Přúemce
Přaemce je poýineh použit Jinanční příspěyek Yrhfadně k účelům uvedeným v předmětu smloury.
Přijemce je poýinen předložil posk toýateli fnanční v,,tičloyóní přispěýku do 30 dnů po uko čení
in reslíční akce a současně ýrátit ne|yužilou člisl příspěýku ha účet poskJtoýatele.

v.

úvodní astoloveaí
Zastupitelsryo obce fozhodla(o) usnesením č. 17/3/2021 ze dne 30.6.2021 ýe s yslu zákona č,
128/2000 Sb. o obcích, ýe mění pozdějšich předpisů, zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočloýých
pravidlech územnich rozpočtů, ýe zněni pozdějšich předpisů o poskytnutí přisýýku z rczpočtu obce
I/ojkoýice, ýe l,jši a za podňínek dále ýedených ý této smlouýě.



vI. Poýinnosti po§k!,rovorele přísřýka
Poslqtouád sŽ zaýazu.li p;illésí jna cní ďíspěýek na účeí přťence nejpozději do 31,8,2021,

VII. Poýiruloýi přijemce v případž pieměly nebo uuš.ní s likýidacI
Příienceji pávinen v plípadě své přeneny nebo zrušeni s tikýidací o réto skulečnosli pďWoyalele

n e pro d l e n ě inío r rnoýa t.

VIII. ostatní újednání
Smlowáje vyhotovena ýe dýoll stejnopisech, z nichž každó snluýní strana obdrží po jednom lýtisku,

r gadoýě dne z7, D7 , ?071
V Karlwých Varech dne

Atexaídr Žák
předseda Rady VSOZČ

Frisch
OBEC SADOV

362 61 sADoV

Vodohospodářské s_druženi
obci západních cech
d, q or(,, í.úB vE . t l/9,

0) stud.ntlt{ 328/6'|

Karlory váry, Doubí


