OBEC VRANOVICE
Vranovice 101
262 42 Rožmitál p. Tř.
IČO: 00243558
Bankovní spojení: 6123456339/0800 ČS Příbram
zastoupená starostkou obce Blankou Strnadovou
dále jen „obec“

a

………………………………………………………..
bytem: ……………………………………………..
bankovní spojení: ……………………………
dále jen „příjemce“

uzavírají podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a § 85
písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, tuto

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
Čl. I
Obec poskytuje příjemci účelovou dotaci v rámci programu na výstavbu domovní čistírny odpadních
vod ve výši …………………………., slovy: …………………………………………………….., a to na základě řádně podané
žádosti ze dne ………………………………………………
Dotace se poskytuje na pořízení domovní čistírny odpadních vod zbudované na pozemku parc. č.
(případně st. č.) ………………………. v katastrální území Vranovice pod Třemšínem.
Dotace je poskytována na základě Dotačního programu na výstavbu ČOV z rozpočtu Obce Vranovice
2022 na základě usnesení č. 2/1/2022 ze dne 14. 1. 2022.
Obec se zavazuje dotaci poskytnout příjemci na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy, a to do
30 dnů od podpisu smlouvy.
Čl. II
Při čerpání této dotace se příjemce zavazuje dodržet tyto podmínky:
1. Příjemce dotace se zavazuje dodržovat podmínky uvedené ve schválené projektové
dokumentaci.
2. Příjemce dotace se zavazuje, že bude ČOV provozovat v souladu s pokyny výrobce a v souladu
s podmínkami stanovenými vodoprávní úřadem MěÚ Příbram.
3. Obec má právo provést kontrolu provozu a funkčnosti ČOV a příjemce dotace se zavazuje
umožnit provedení kontroly pracovníky nebo zastupiteli Obce Vranovice.
4. V případě, že bude v místě vybudována obecní ČOV, je příjemce povinen domácí ČOV zrušit a
napojit se na veřejnou kanalizace (dotaci vracet nebude).

5. Příjemce dotace se zavazuje udržovat ČOV v provozu po dobu minimálně 8 let. Pokud bude
kanalizační zařízení v provozu kratší dobu, musí příjemce adekvátní část dotace vrátit.

Čl. III
Příjemce dotace je povinen jednorázově vrátit dotaci, pokud:
a) nedodržel některé z povinností uvedených v čl. II,
b) získal dotaci na základě nepravdivých údajů.

Čl. IV
Tato smlouva je zpracována ve třech vyhotoveních, z nichž obec obdrží dvě vyhotovení a příjemce
jedno vyhotovení. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami.
Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků na
základě dohody obou smluvních stran.
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich
svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

DOLOŽKA
Poskytnutí dotace bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Vranovice č. 2/1/2022 dne 14.1.2022.

Ve Vranovicích dne …………………………………………

………………………………………………………..
Příjemce dotace

………………………………………………………
Blanka Strnadová – starostka obce

