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SMLOUVA O INVESTIČNÍM PŘÍSPĚVKU 

(uzavřená dle ustanovení § 1746, odst.2 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění předpisů pozdějších) 

 

Článek I.   Účastníci smlouvy 

1. Obec Přílepy  

            IČO: 00639958 

            Se sídlem: Přílepy čp.46, PSČ 270 01 

            Zastoupená: Lenkou Daenemarkovou starostkou obce Přílepy   

            (dále jen příjemce příspěvku „Obec“)  

a   

2.        Jméno a příjmení (obchodní firma) : ……………………………………………………..      

           Datum narození /IČ : …………………………………                                                           
           Bydliště (sídlo) : ………………………………………………………………………      
           Telefon: ………………………………..            
           (dále jen „poskytovatel příspěvku“ nebo „vlastník“)     

 
Článek II.   Východiska smlouvy - účel 

1.  Účelem této smlouvy je sjednání závazků stran v souvislosti s projektem stavby 
„Přílepy-tlaková splašková kanalizace“, který bude realizován v rozsahu a způsobem podle projektové 
dokumentace k územnímu řízení pro stavbu zpracované společností PROJEKTY FIALA a.s. 
 

2.  V souvislosti s Projektem kanalizace určila Obec investiční příspěvek za připojení každého 
jednoho pozemku - stavební parcely k hlavnímu kanalizačnímu řádu částkou ve výši 12.947,00Kč 
Usnesením Zastupitelstva Obce Přílepy č.041/2016 ze dne 8.6.2016 . 
 

3. Náklady na výstavbu budou hrazeny z dotačních prostředků Ministerstva zemědělství a Krajského 
úřadu Středočeského kraje, hotovostních prostředků Obce, příspěvků občanů a právnických osob, z 
úvěru poskytnutého Obci Přílepy  Komerční bankou. Stavba bude provedena v letech 2016 až 2017 
(součástí stavby je hlavní kanalizační řád včetně výtlačných řádů a čerpacích jímek). 
 

Článek III.   Závazky poskytovatele příspěvku 
1.  Poskytovatel příspěvku se zavazuje, že poskytne finanční příspěvek na stavbu 
 „Přílepy-tlaková splašková kanalizace“ 
(konkrétně na vlastní kanalizační přípojku pro nemovitost  ……..………..……….…  Přílepy)  
ve výši : 12.947,00Kč   (slovy: dvanácttisícdevětsečtyřicetsedmkorunčeských) 
 

2. Příspěvek se poskytuje tak, že bude poskytovatelem příspěvku uhrazen bezhotovostním převodem 
či složenkou na účet Obce Přílepy vedeného u Komerční banky a.s., číslo účtu 9125221/0100  

variabilní symbol ve tvaru: čp.(čev. 9..)2016(rok):     .   .   .   2016 

Příspěvek  může být též složen v hotovosti na Obecním Úřadě Obce Přílepy. Poskytovatel obdrží od 
Obce příjmový doklad.  
 

 3. Investiční příspěvek uhradí poskytovatel příspěvku jednorázově do 15-ti dnů od data podpisu této 
smlouvy. 
 

4. Pokud bude připojovaná nemovitost připojena dle projektu, bude tato tlaková přípojka, v rozsahu 
od hlavního kanalizačního řadu včetně čerpací jímky tlakové kanalizace a včetně potřebné 
technologie (DČS) ve vlastnictví Obce. 
 

5. Vlastník se zavazuje strpět uložení tlakové přípojky do svého pozemku a její provozování.  
K výzvě Obce se Vlastník zavazuje uzavřít s Obcí bezúplatnou smlouvu o zřízení věcného 
břemene uložení a provozování tlakové přípojky. 
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6. Vlastník  bude povinen uzavřít smluvní vztah s provozovatelem tlakové kanalizace „Přílepy-tlaková 
splašková kanalizace na odvádění odpadních vod z nemovitosti uvedené v Článku III. 
Vlastník bude povinen dodržovat Provozní řád tlakové přípojky DČS, včetně technologie čerpací 
jímky, s čímž bude náležitě seznámen.  
Vlastník je povinen zajistit přívod elektřiny k místu, kde bude umístěn rozvaděč pro DČS (DČS: 
sběrná jímka osazená čerpadlem…= Domovní Čerpací Stanice): kabel CYKY 5x2,5 bude napojen na 
hlavní rozvaděč v objektu a bude jištěn samostatným jističem s třífázovou charakteristikou o    
parametrech 16 A  třidy „B“ nebo „C“ (Jistič 3 x 16 A).  Kabel nesmí být používán jiným spotřebičem. 
Na uvedenou instalaci  zajistí vlastník „Revizní zprávu“.  
Vlastník bude hradit náklady na elektrickou energii spotřebovanou provozováním technologie DČS 
(náklady nejsou zahrnuty do platby stočného).   
Vlastník bude po připojení platit provozovateli stočné. 
  
 

Článek IV.    Závazky Obce 
Obec se zavazuje, že zrealizuje a zprovozní stavbu „Přílepy-tlaková splašková kanalizace“ do 
31.12.2017. Pokud by Obec Přílepy nesplnila podmínky vyplývající z této smlouvy, má poskytovatel 
nárok na vrácení příspěvku.    
 
 

Článek V.    Podmínky poskytnutí příspěvku 
1. Prostředky složené poskytovatelem příspěvku na účtu dle článku III. budou použity pouze na  
úhradu kanalizační přípojky stavby „Přílepy-tlaková splašková kanalizace“ uvedené v Čl.III.  V případě 
složení finančních prostředků v hotovosti přímo na Úřad obce Přílepy, je OÚ povinen tyto prostředky v 
co nejkratší době uložit na účet Obce Přílepy dle Čl.III.   
  
   

 
 

Článek VI.    Závěrečná ujednání 
1. Účastníci smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetli, že byla sepsána podle jejich pravé a 
svobodné vůle a nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.  
V případě změny termínů v této smlouvě uvedených je nutný souhlas poskytovatele.    
 

2.  Poskytovatel příspěvku poskytne Obci potřebnou součinnost při plnění závazků Obce podle této 
smlouvy.  
 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze 
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.  
 

4. Změny a dodatky k této Smlouvě musí být učiněny písemně, formou číslovaných dodatků a 
podepsány oprávněnými zástupci obou stran. 
 
 
 
 

V Přílepích  dne  ………………………..       

   

……..………………………….…                                             .................................................                                 

za Obec Přílepy                                                                       poskytovatel příspěvku    

 

 


