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veŘelľ opnÁvľ ĺ  sMLoUVA
o poskytnutí  individuální  dotace z rozpoč tu města Bohumí n

!.

SMLUVNĺ  STRANY

l.1. Město Bohumí n
se sí dlem: Masarykova 'ĺ 58, 735 81 Bohumí n
zastoupeno/a: lng' Petr Ví cha, starosta města
lČ :  00297569
bankovní  spojení :  Öeská spořitelna, a's.
č í slo ú ětu: 27-1721638359/0800

(dále jen,,poskytovatel")

a

1.2. Wol
r.ö.:
byte 735 52 Bohumí n _ Záblati

bankovní
č í slo ú ötu
(dále jen 

,

!t.

zÁKLADNĺ  usrnľ ĺ oVENĺ

ll.1 Tato smlouva je veřejnoprávní  smlouvou uzavřenou dle s 10a odst.5 zákona
ć.25012000 Sb', orozpoětových pravidlech ú zemní ch rozpoětů , Ve znění  pozdějš í ch předpisů
(dále jen ,,zákon č . 250/2000 sb.

| l.2 lndivĺ duální  dotace je ve smyslu zákona ě'' 32012001 Sb., o finanč ní  kontrole ve veřejné
správě a o změně někteých zákonů  (zákon o finanč ní  kontrole), ve znění  pozdějš í ch předpisů ,

veřejnou finanění  podporou a vztahujĺ se na ni ustanovenĺ tohoto zákona'

ilt.
pŘeouĚr sMLoUVY

lll.1 Město Bohumí n poskytuje individuální  dotace na základě doplněné ho ,,Postupu
vybudovánĺ  a provozování  tlakových kanalizacĺ  na ú zemí  města Bohumĺ na" schválené ho
zastupitelstvem města usnesenĺ m č í slo 5615 ze dne 8. 4' 2019.

lll'2 Předmětem té to smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout pří jemci podle dále
sjednaných podmí nek ú č elově urč enou individuální  dotaci a závazek pří jemce tuto dotacĺ  přijmout

a uŽí t v souladu s její m Úč elovým urč ení m a za podmí nek stanovených touto smlouvou.

!v.
ÚcelovÉ  URč ENí  n tľ ýŠ e DoTAcE

lV.1 Poskytovatel podle té to smlouvy poskytne př'ljemci individuální  dotaci Ve výš i

121.338,93 Kč  vč etně DPH dle ,,Postupu vybudování  a provozováni t lakových kanalizací  na

ú zemí  města Bohumĺ na" (dále jen ,,Postup").
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lv '2 Stanovené ho ú č elu poskytnutí  in dotace bude dosaž eno zápoč tem č ástky na

kupní  smlouvu, která byla uzavřena dne mezi poskytovatelem a př'ljemcem individuální
dotace na domovní  č erpací  stanici s č erpadlem a t lakovou pří pojku.

V.
zÄv lzlcĺ  sMLUVNĺ cH sTRAN

Poskytovatel se zavazuje poskytnout pří jemci in taci ve výš i 'ĺ 21.338,93 Kč  vč etně
DPH, která bu ena na kupní  smlouvu uzavřenou mezi poskytovatelem a
pří jemcem dne

v!.
zÁvĚnecNÁ UsTANoVENí

Vl.1 Pří padné  změny a doplňky té to smlouvy budou smluvní  strany řeš it pí semnými, vzestupně
öí slovanými dodatky k té to smlouvě, které  budou výslovně za dodatky té to smlouvy označ eny.

vl.2 Smluvní  strany shodně prohlaš ují , Že si smlouvu před její m podpisem přeč etly, Že byla
uzavřena po vzájemné m pĄednání  podle jejich pravé  a svobodné  vů le, urč itě, váŽně
a srozumitelně a Že se dohodly o celé m její m obsahu, což  stvzují svými podpisy'

Vl'3 Tato smlouva o poskytnutí  dotace nabývá platnosti a ú č innosti dnem její ho podpisu oběma
smluvní mi stranami. Smlouva je vyhotovena Ve dvou stejnopisech, znichž kaŽdá smluvní  strana
obdź í jeden'

Vl.4 o poskytnutí  dotace a uzavření  veřejnoprávní  smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo města
usnesení m ć '7316 ze dne 10. 6. 2019.

V Bohumí ně dne
0 1, 08, 2019

V Bohumí ně dne rt '_ ĺ  9p\1

kytovate za pří jemce
lng' Petr Ví cha
starosta města
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