Stránka 1 z 3

Smlouva o investičním příspěvku
Č. …………..
(uzavřená dle ustanovení § 1746, odst. 2 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Čl. I. Účastníci smlouvy
1. Obec Sýkořice, Sýkořice č.p. 75, 270 24 Zbečno
IČO - 00244473, DIČ - CZ 00244473
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. , č.ú. bude zřízen speciální účet
zastoupená Jiřím Šulcem, starostou Obce Sýkořice
(dále jen příjemce příspěvku „Obec“)
2. Jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště vlastníka nemovitosti
………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Připojovaná nemovitost (č.p., č.e., parc.č.): …………………………………………………………….
( dále jen „ poskytovatel příspěvku“ nebo „vlastník“)

Čl. II. Účel smlouvy
1. Účelem této smlouvy je sjednání závazků stran v souvislosti s projektem „Sýkořice –
splašková kanalizace“, který bude realizován dle projektové dokumentace zpracované
firmou „Fiala Projekty a.s.“.
2. V souvislosti s projektem určilo Zastupitelstvo obce Sýkořice svým usnesením č.6 ze
dne 15.10.2019 investiční příspěvek na projekt „Sýkořice – splašková kanalizace“ ve
výši 10 000,- Kč (slovy Desettisíckorunčeských ) na jedno přípojné místo (č.p., č.e.,
parc. č.) v k.ú. Sýkořice.
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3. Náklady na realizaci projektu „Sýkořice – splašková kanalizace“ jsou zhotovitelem
v celkové výši dle smlouvy o dílo 72 221 483,50 Kč bez DPH a příspěvek na Čistírnu
odpadních vod ve Zbečně v částce 3 000 000,- Kč. Náklady budou hrazeny z dotace
z MŽP, respektive Státním fondem životního prostředí ve výši 37 116 217,81 Kč,
dotace z Krajského úřadu Středočeského kraje ve výši 1 232 319,- Kč a příspěvkem od
občanů a právnických osob ve výši cca 4 000 000,- Kč. Zbytek ve výši cca 33 500 000,Kč musí obec uhradit ze svých zdrojů. K tomuto účelu byl zřízen úvěr od České
spořitelny a.s. ve výši 10 000 000.- Kč. Stavba bude provedena v roce 2020 -2021.
Čl. III. Závazky poskytovatele příspěvku
1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout finanční příspěvek na projekt „Sýkořice –
splašková kanalizace“ (součástí stavby je hlavní kanalizační řád a veřejná část
kanalizačních přípojek).
2. Příspěvek bude uhrazen pouze bezhotovostním převodem na účet obce Sýkořice u
České spořitelny a.s. na účet č. 5890350389/0800 (Česká spořitelna). Do VS
(variabilní symbol) bude uvedeno číslo smlouvy, do poznámky pro příjemce jméno
poskytovatele a číslo nemovitosti popř. parcelní číslo. Po zaplacení příspěvku bude
poskytovateli příspěvku předána projektová dokumentace a stavební povolení
0k vybudování neveřejné části kanalizační přípojky, kterou si poskytovatel vybuduje
na vlastní náklady. Vlastník bude povinen uzavřít smlouvu s provozovatelem
kanalizace na odvádění odpadních vod z nemovitosti uvedené v čl. I. odst.2. Vlastník
bude po připojení provozovateli platit stočné.

Čl. IV. Závazky obce
1. Projektová dokumentace neveřejné části domovní přípojky, včetně povolení ke stavbě,
bude poskytovateli příspěvku předána po zaplacení příspěvku.
2. Vlastníci, kteří budou nuceni vybudovat domovní čerpací stanici, si mohou požádat o
dotaci na technologickou část přípojky od obce Sýkořice.
3. Obec se zavazuje, že zrealizuje a zprovozní projekt „Sýkořice – splašková kanalizace“
do 31.12.2021. Pokud obec nesplní podmínky této smlouvy, má poskytovatel příspěvku
nárok na jeho vrácení.

Čl. V. Podmínky poskytnutí příspěvku
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Prostředky složené poskytovatelem příspěvku na účet obce Sýkořice dle čl. III. budou
použity pouze na úhradu projektu „Sýkořice – splašková kanalizace“

Čl. VI. Závěrečná ujednání
1. Účastníci smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetli, že byla sepsána podle jejich
pravé a svobodné vůle a nikoli v tísni a nápadně nevýhodných podmínek, což
stvrzují svými podpisy.
V případě změny v této smlouvě je nutný souhlas poskytovatele.
2. Poskytovatel příspěvku poskytne Obci potřebnou součinnost při plnění závazků
Obce podle této smlouvy.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž
každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.
4. Změny a dodatky k této Smlouvě musí být učiněny písemně, formou číslovaných
dodatků a podepsány oprávněnými zástupci obou stran.

V Sýkořici dne ………………

………………………………………..
Obec Sýkořice
Jiří Šulc – starosta

V ………………….dne………………………
Poskytovatel :

……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

