Smlouva o poskytnutí investičního příspěvku
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

Čl. 1
Smluvní strany
1. Poskytovatel příspěvku:
Obec Adamov
sídlem: V Chalupách 47, 373 71 Adamov
jejím jménem: Martin Proško, místostarosta
IČO: 00581160
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 104005666/0300
(dále jen poskytovatel)

2. Příjemce příspěvku:
Dobrovolný svazek obcí Adamov – Hůry
sídlem: V Chalupách 47, 373 71 Adamov
jejím jménem: Petr Schicker, předseda svazku
IČO: 05382751
bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú.:
(dále jen příjemce)

Čl. 2
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je poskytnutí investičního příspěvku ve výši 2 418 000,-Kč na realizaci díla
„Adamov, Hůry – kanalizace, vodovod; SO 01 kanalizace“.
Poskytnutí investičního příspěvku bylo schváleno Zastupitelstvem obce Adamov dne 20.12.2018
usnesením č. 02/26.

Čl. 3
Způsob poskytnutí příspěvku
Poskytovatel poukáže příjemci investiční příspěvek v celkové výši 2 418 000,-Kč převodním příkazem
na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, a to ve 2 splátkách takto:
1. splátka ve výši 1 100 000,- Kč do 31.1.2019,
2. splátka ve výši 1 318 000,- Kč do 28.2.2019.
Dnem poskytnutí příspěvku se rozumí den odepsání prostředků z účtu poskytovatele.
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Čl. 4
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce je oprávněn použít investiční příspěvek pouze k účelu uvedenému v čl. 2 této
smlouvy.
Příjemce předloží obci Adamov celkové vyúčtování investičního příspěvku do 30ti dnů po
ukončení stavební akce.
Příjemce je povinen umožnit fyzickou kontrolu prvotních účetních dokladů týkajících se
účelovosti čerpání poskytnutého investičního příspěvku pověřené osobě poskytovatele.
V případě nesplnění této povinnosti se má za to, že příjemce neprokázal použití investičního
příspěvku k účelu stanoveného v čl. 2 této smlouvy a vzniká mu tak povinnost vrátit poskytnutý
investiční příspěvek v plné výši na jeho účet a v termínu stanovém poskytovatelem.
Poskytnuté peněžní prostředky jsou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změněn některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění,
veřejnou finanční podporou a vztahují se na ně všechna ustanovení tohoto zákona.
Příjemce prohlašuje, že se seznámil s podmínkami poskytnutí investičního příspěvku.
Příjemce bere na vědomí, že nesplnění povinností vyplývajících z této smlouvy je porušením
rozpočtové kázně a z toho vyplývají sankce podle § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Čl. 5
Práva a povinnosti poskytovatele
1. Poskytovatel se zavazuje, že poskytne investiční příspěvek dle čl. 3 této smlouvy, a to za
podmínky řádného plnění všech ujednaných povinností ze strany příjemce obsažených v čl. 4
této smlouvy.
2. Nesplnění podmínek stanovených v čl. 4 této smlouvy příjemcem může být ze strany
poskytovatele důvodem pro odstoupení od této smlouvy.
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Čl. 6
Závěrečná ustanovení
Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v platném znění a dalšími právními předpisy České republiky.
V případě neplatnosti některého ustanovení této smlouvy není touto neplatností dotčena celá
smlouva.
Tato smlouva může být měněna pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných,
číslovaných dodatků.
Příjemce souhlasí se zpracováním svých údajů obsažených v této smlouvě poskytovatelem pro
účely této smlouvy, účely evidenční, archivační a statistické.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, každá strana obdrží po
jednom výtisku.
Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy, že si tuto smlouvu řádně
přečetly a že ji nepodepsaly v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným
a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

V Adamově dne 14.1.2019

Martin Proško
místostarosta obce

Petr Schicker
předseda svazku

