Dohoda
o poskytnutí příspěvku
Účastníci:
1. Obec Bukovany
se sídlem Bukovany 154, PSČ: 257 41
IČ : 00 508 381
zast. starostou obce panem Miroslavem Šiškou
na straně jedné

(dále jen „Obec“)

a
2. pan/paní/manželé ………………………………………., nar. dne …………………………
bytem ……………………………………………………………………………………………
na straně druhé

(dále jen „vlastník objektu“)

uzavřeli v souladu s ustanovením § 628 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném
znění tuto
dohodu o poskytnutí příspěvku:
Článek I.
1.1. Obec je investorem výstavby kanalizačního řadu a čistírny odpadních vod v obci
Bukovany.
1.2. Vlastník objektu prohlašuje a podpisem této dohody potvrzuje, že má zájem na připojení
svého objektu k vybudovanému kanalizačnímu řadu.
1.3. Tato dohoda se uzavírá v souvislosti se záměrem Obce realizovat výstavbu
kanalizačního řadu v lokalitách uvedených v odstavci č. 1.1 a to na podkladě „Rozhodnutí o
povolení k vodním dílům“ č.j. VOD 235-22756/2008, vydaného dne 5.9.2008 a“ Rozhodnutím
– změna stavby před jejím dokončením“ č.j. Vod.235-15201/2011, vydaného 13.6.2011
Městským úřadem v Benešově a na základě „ Souhlasu s provedením ohlášené stavby“ čj.
Výst. 1586/2012/Ott, vydaného Městským úřadem v Týnci nad Sázavou dne 15.3.2012.
Výstavba kanalizace bude provedena dle projektu společnosti HYDROPROJEKT CZ a.s.
v období od října 2012 do prosince 2013.
Článek II.
2.1. Předmětem této dohody je závazek vlastníka objektu poskytnout Obci příspěvek na
vybudování kanalizačního řadu a to ve výši 7.000,- Kč (slovy: sedmtisíc korun českých) (dále
jen „příspěvek“).
2.2. Obec prohlašuje, že příspěvek přijímá, a že se zavazuje jej použít výhradně za účelem
vybudování kanalizace.

2.3. Vlastník objektu se zavazuje uhradit příspěvek bezhotovostním převodem na účet Obce,
č.ú. 33622121/0100 VS číslo popisné či evidenční objektu, vedený u Komerční banky a.s.,
popř. do pokladny Obecního úřadu Bukovany, a to nejdéle do 31.8.2013.
2.4. Vlastník objektu je oprávněn požadovat vrácení příspěvku za předpokladu, že obec
nezrealizuje výstavbu kanalizačního řadu nebo že nebude technicky možné, z důvodů
stojících na straně obce či zhotovitele kanalizačního řadu, aby se vlastník objektu připojil
k hlavnímu kanalizačnímu řadu.
2.5. Vlastník objektu není oprávněn požadovat vrácení příspěvku s odkazem na své budoucí
rozhodnutí nepřipojit se ke kanalizačnímu řadu.
2.6. Obec prohlašuje, že v souvislosti s výstavbou kanalizačního řadu nebude po vlastníkovi
objektu požadovat další finanční příspěvky.
Článek III.
3.1. V ostatním platí pro smluvní vztah založený touto dohodou rovněž ustanovení § 628 a
násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
3.2. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi jejími účastníky.
3.3. Dohoda se sepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každý účastník obdrží jedno
vyhotovení.
3.4. Změny a doplňky k této dohodě lze činit pouze písemnou formou.
3.5. Účastníci shodně prohlašují, že si tuto dohodu přečetli, že ji uzavřeli svobodně, vážně,
nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že s dohodou v celém jejím
rozsahu souhlasí. Na důkaz toho dohodu podepisují.

V Bukovanech dne ……………..

………………………………….
Miroslav Šiška
starosta Bukovan

………………………………….
vlastník objektu

