Dohoda o investičním příspěvku na realizaci stavby
a majetkoprávním vypořádání

Účastníci dohody:
Obec Kobylnice
se sídlem Na Budínku 240, 664 51 Kobylnice
zastoupená Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce
IČO: 00 488 160¨
(město Kobylnice)
a
Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko
se sídlem Masarykovo náměstí 546/9, 664 51 Šlapanice
zastoupený Marií Kousalovou, předsedkyní a Ing. Lubomírem Šmídem, místopředsedou
IČO: 494 58 833
DIČ: CZ49458833
(Svazek)
I.
Uvodní ustanovení
1. Svazek je investorem stavby “Kobylnice – prodloužení hlavního řadu vodovodu ke
sběrnému dvoru”, a to:
- vodovodní řad v délce 118 m
cena do 320.000 Kč bez DPH

II.
Investiční příspěvek na realizaci stavby
1. Obec Kobylnice se tímto zavazuje přispět Svazku
- na realizaci výše uvedené stavby do výše skutečně vynaložených nákladů, maximálně
do výše 320.000 Kč bez DPH. A to tak, že prostředky vynaložené Svazkem pro shora
uvedený účel splatí obec Kobylnice v souladu se současně platnou metodikou Svazku v
jedné roční splátce. Splátka bude uhrazena do 60 dnů od kolaudace díla Svazku ve formě
investičního příspěvku na realizaci stavby.
2. Obec Kobylnice je oprávněna splatit investiční příspěvek i před dobou stanovenou v čl.
II. odst. 1., ve splátkách podle svých možností. Svazek je povinen takové plnění přijmout.
3. Obec Kobylnice se zavazuje poukazovat splátky dle čl. II, odst. 1 bezhotovostně na
bankovní účet Svazku č. 35-4376170217/0100, s variabilním symbolem 00488160 (IČO).
4. Splátka se považuje za splacenou okamžikem jejího připsání na účet Svazku.
5. Bude-li Obec Kobylnice v prodlení se splátkou, vzniká Svazku vůči městu právo na
smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní pokuta
je splatná do 3 dnů od doručení písemné výzvy obci k jejímu zaplacení.
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III.
Závěrečná ustanovení
1. Pokud nebylo v této smlouvě dohodnuto jinak, závazkový právní vztah založený touto
smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném a účinném znění
a předpisy souvisejícími.
2. Tato dohoda může být měněna a doplňována pouze formou písemného dodatku po
dohodě obou smluvních stran.
3. Účastníci dohody prohlašují, že tato dohoda byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné
vůle, se zvážením všech důsledků a nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každý z účastníků obdrží po
jednom.

Doložka podle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích:
Tato Dohoda byla projednána a schválena na 4. zasedání zastupitelstva obce Kobylnice dne
25.4.2019.
Dohoda byla schválena Předsednictvem Svazku pro vodovody a kanalizace Šlapanicko dne
16.4.2019

V Kobylnicích dne …………

Ve Šlapanicích dne …………

…………………………………………………
Ing. Lubomír Šmíd
starosta obce Kobylnice

………………………………………………
Marie Kousalová
předsedkyně Svazku

………………………………………………
Ing. Lubomír Šmíd
místopředseda Svazku
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