
Smlouva
o poskytnutí finanční dotace č. 001/2017

uzavřená podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů a podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů.

na realizaci investiční akce
„Ligary -  Prodlužení kanalizace" -  Část 1: Kanalizace Heršpice

uzavřená mezi smluvními stranami

Ligary
právní forma: dobrovolný svazek obcí

Vedený v rejstříku dobrovolných svazků obcí u Krajského úřadu Jihomoravského kraje 
Sídlo sdružení: Hodějice 41, 684 01 Slavkov u Brna 
Zastoupený: Jiřím Zieglere, předsedou svazku
Oprávněný k podpisu: Jiří Ziegler, předseda svazku 
IČ: 720 22 418
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Slavkov u Brna, č.ú.: ■
(dále jen Svazek)

a

Obec Heršpice
Sídlo: Heršpice 91, 684 01 Slavkov u Brna
Zastoupená: Jiřím Zieglerem, starostou
IČ: 005 42 458
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.
(dále jen Obec)

I.
Úvodní ustanovení

1. Obec je členem dobrovolného svazku obcí Ligary. Svazek plní za obec povinnosti, 
vyplývajících ze zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 50 ve věci vodního hospodářství, 
zabezpečuje rozvoj majetku svazku Ligary.

2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.")

II.
Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále 
sjednaných podmínek investiční dotaci a závazek příjemce tuto dotaci přijmout a užít v 
souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.
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2. Obec poskytne Svazku finanční příspěvek na realizaci investiční akce „Ligary - 
prodloužení kanalizace" -  Část 1: Kanalizace Heršpice.

III.
Výše finančního příspěvku a doba způsob vyrovnání

1. Poskytovatel podle této smlouvy poskytne příjemci investiční dotaci, určenou k úhradě 
skutečně vynaložených nákladů vymezených v čl. III. této smlouvy.

2. Dotace se poskytne v celkové výši 1170 043,37Kč slovy: jeden milion čtyři sta 
patnáct tisíc pět set pět korun českých, na částečnou úhradu skutečných nákladů 
investiční akce „Ligary - prodloužení kanalizace" -  Část 1: Kanalizace Heršpice.

Celkové náklady pro stanovení finančního příspěvku v Kč
- novostavba (příspěvek obce 50%) 2 340 086,74 Kč

3. Výše finanční dotace byla stanovena dle Zásad svazku obcí Ligary o spolufinancování vodního 
díla, a kanalizací, investiční příspěvek Svazku je stanoven ve výši 50% a investiční příspěvek 
obce je stanoven ve výši 50%.

4. Svazek, jako investor stavby, se zavazuje, že případné vzniklé vícepráce i méně práce stavby 
vždy projedná s obcí.

5. Pokud dojde vlivem víceprací nebo méně prací ke změně díla, upraví se po skončení stavby 
výše finančního příspěvku Svazku a způsob vypořádání dodatkem ktéto smlouvě. Pro 
stanovení nového finančního příspěvku bude použit stejný postup daný výpočtem, který byl 
použit při původním stanovení příspěvku Svazku. Výše vlastních zdrojů Svazku nesmí být nižší 
než výše finančního příspěvku Obce. Svazek zajistí, aby zástupce Obec byl zván na kontrolní 
dny stavby.

6. Členění investiční akce

objekt délka/počet jednota
Ceny celkem 
bez DPH (Kč)

Splašková kanalizace s 
příslušenstvím

284 m 2 340 086,74

7. Doba realizace investiční akce je do 31. 12. 2017

8. Dotace není poskytována formou zálohy s povinností následného vyúčtování.

IV.
Platnost, účinnost a doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
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v.
Řešení sporů

1. Toto ustanovení se zásadně vztahuje na řešení veškerých sporů vyplývajících ze vzniku, 
výkladu, realizace a ukončení této smlouvy, jakož i na veškeré vztahy bezprostředně 
souvisejících (dále jen „spory").

2. Strany se zavazují, že veškeré spory se budou snažit řešit smírnou cestou. Není-lí konkrétní věc 
v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit platnou právní úpravou České republiky, 
především občanským zákoníkem, případně obchodními zvyklostmi.

VI.
Závěrečná ustanovení

1. Změny a doplňky této smlouvy jsou platné po jejich oboustranném písemném odsouhlasení 
smluvních stran.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž má každý platnost originálu a po 
jednom obdrží každá smluvní strana.

3. Účastníci prohlašují, že po přečtení této smlouvy připojují své podpisy na důkaz pravdivosti 
jejího obsahu.

4. O této smlouvě rozhodla Valná hromada Ligary dne 28. 06. 2017 usnesením č. 10.

5. O této smlouvě rozhodlo Zastupitelstvo obce Heršpice dne 27. 06. 2017 usnesením č. 18/07.

V Heršpicích, dne: 1 0 - 07-  2017 V Hodějicích, dne:
1 0 - 07-  2017

&Obec Heršpice 
Jiří Ziegler, starosta

Lž̂ ar»ary
Jiří Ziegler, předseda

Dobrovolný svazek obcí
Ligary
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