Obec Stříbrná, IČ 00259616, sídlo 358 01 Stříbrná č. p. 670, zastoupena starostkou paní Janou
Kortusovou, na straně jedné jako poskytovatel
a
pan/í ……………………, nar. ………………….., trvale bytem ……………………, na straně
druhé jako příjemce, uzavřeli tuto

Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace - finančního příspěvku z rozpočtu obce
I.
Obec Stříbrná jako poskytovatel poskytne příjemci jednorázový finanční příspěvek ve výši
5.000,- Kč, to je slovy pěttisíc korun českých, k provedení zatrubnění příkopu na pozemkové
parcele p. č. ……… v katastrálním území Stříbrná.
II.
Zastupitelstvo obce Stříbrná schválilo na svém zasedání dne 31. 1. 2019 v usnesení č. 19/19
podmínky pro poskytnutí příspěvku takto:
 K opravě propusti bude použito korugované potrubí, které lze použít na propustky
nebo vjezdy k rodinným domům o minimálním průměru 300mm.
 Pokud bude sjezd používán pouze pro vjíždění osobních vozidel, bude potrubí uloženo
do prosívky a překryto minimální krycí hloubkou zeminy o mocnosti 20cm.
 Čela potrubí budou obetonována v minimální délce 30cm z obou stran.
 Pokud bude sjezd používán i pro nákladní vozidla, bude potrubí kompletně
obetonováno a přeloženo kari sítí v místech přejezdu nebo přemostěno armovaným
panelem.
 Provedené práce budou protokolárně převzaty a odsouhlaseny poskytovatelem
příspěvku.
 Ze stavby bude pořízena fotodokumentace v průběhu realizace stavby.
III.
Na základě podepsaného protokolu bez zjištěných závad a předloženého vyúčtování
s příslušnými doklady tj. fotodokumentace, doklad o výši nákladů, doklady, které byly zcela nebo
zčásti hrazeny z finančního příspěvku a kopie těchto dokladů. Z dokladů musí být zřejmé komu, za
co a v jaké výší byly finanční prostředky vyplaceny a jejich skutečná úhrada musí být doložena
kopií výpisu z účtu, příjmovým pokladním dokladem vystaveným příjemcem nebo jiným dokladem
prokazujícím přijetí prostředků v hotovosti (paragon apod.) poskytne poskytovatel příjemci
příspěvek ve výši 5.000,- Kč ve lhůtě 30 dnů ode dne podpisu předmětného protokolu.
Vyúčtování s příslušnými doklady bude předloženo nejpozději do ………………..
IV.
Příjemce (zhotovitel stavby) se zavazuje, že bude o dané dílo řádně pečovat a provádět na
něm pravidelnou údržbu na vlastní náklady.
V.
Poskytnutí příspěvku za dodržení stanovených podmínek schválilo zastupitelstvo obce Stříbrná
na svém ….zasedání dne ………. v usnesení č. ……..
Účastníci prohlašují, že znění této smlouvy vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli a jako
platnou smlouvu podepisují.
Dne: ….......................................
….....................................................
Jana Kortusová
starostka obce Stříbrná

…....................................................
příjemce

