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nozpočru oBcE PERNINK, črcae voloHosPopÁŘsl<Éuo
spnuŽeuĺ aacÍ zÁpepuícu čecu, NA REALtzAcl ogecuÍ voDoHospooÁŘsxt
tNFRAsTRuKTllRY PIDLE ČL. vl, oD5T.10c/ sTANov vsozČ

o PosKWNurÍ

pŘÍspĚvKu z

Smluvnĺstrany
P

oskvtovotel přĺspěvku: obec Pernink

T.G.Masaryka 1,362 36 Pernink
lČ oozsłgzg ,

č..ú.252o34Lloß0

Zastoupená(é) starostkou Jitkou Tůmovou

joko poskytovotel
a

Přĺiemce přÍspěvku: Vodohospodářské sdruženíobcí západních čech (dáte jen vsozč)
Se sídlem Studentská 328/64, Doubĺ, 360 07 Karlovy Vary
Zapsané do registru svazků obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského
kraje, reg.č.7/1993

tŤ.47700527
Č. ĺetu 33239341/o1o0
Zastoupené předsedou Rady VSOZČ panem Alexandrem Žákem
jako příjemce.
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IJĺ,ołlníusîanovení
Zclsłtlpilel.ĺno ntë.sltł rłlzhodlclkl) usnesenínl č. 7/30/2I ze dłle 3I '8.202l ve snys|u zákona č.
l2812000 Sb' o ĺłhcích've :něnĺ pozděj.šíc:h př'etť1li,sťł, zĺikĺntač. 250/2000 Sh. o rozpočtových
pľcll,idlech ti:enlnícll ľo:počtii,ve zněnĺ pozdějŠíchpředpi,sťl o poskytłtutípl\ĺspěvku z rozpoč'tu obce,
yę

1lýŠia zu

ptldntĺtlek dúIe uveclených v Íétosnllouvě.
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Přednňt ĺl účelsmlouĺ,y
přĺs1lěvku nĺl reulizaci ukce
PřeĺInlělen snĺollvy je poskyĺnuĺĺ.fiłlančního
pro
pozentlĺům
slnvbu RD v Perniltku _ vodohospodĺÍřsktíčĺisl",
cesta
k
určených
,,PřĺsÍuJlovĺí
zaŕazené clo schvúIenćho pldnu invesÍic VsoZi na rok 2020/ 202 t '
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Cenn - výše příspěvku
Dohoĺlnulúvýše příspěl,ku činĺI
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IV.

Dobll

V.

Povinnosti příjenrce
Přţentce je pol,inen použítfinančnípřĺspěvek výhrudně k úče|ůmn eĺlęným l, přednělu snlotlvy.
Pł'ţenlceje povinen předložit poslEtol,ĺltelifinančnítyúćtovúnÍpřĺspěvku do 30 dnĺi po ukončenĺ
investičníakce a součclsltě vrĺjliĺnev'yllEitou čťlsĺpříspěvku na ťlčelposkyĺol,ĺłtele.

VI.

ítčeluĺlosaženo
Ţermĺn clokončenĺ prací : 2.Q 2022
ł, nížmd býÍ stnnoveného

Povinnosti poskyÍ6y1r1r1, příspěvku
Poskytovaĺel se zcwaztţe převësĺ.filrunčnípřĺspěvek na účelpřţenlce nejpozclěji do

31

'

L202?.

{

ţ4I. Povinnosli přţemce

v případě přeměny nebo zrušenÍ s llkvÍdací
Přţentce je povinen v přÍpadě své přeměny nebo zľuśenís likvidącí o této skutečnosti posĘ,taţalele
n e prodl e n ě intoľnovał.

VIII. ostatnĺ ujeĺInán{
Smlolna je vyhotovena

V

ve dvotł stejnopisech, z nĺchžkaždúsnluvni slľana obdľžípojednom výtisku'

Perninht dne 6.9.2021

V

KaľIových Varech dne

ü,
Jitka Tůmová
starostka

Alexandr Žĺâk
předseda Rady VSOZČ
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Vodohornodářaké şdľuženf
obcĺ zńpadnĺch Čeeh
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