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Smlouva

o í příspěvku na realizaci vodohospodářské infrastruktury a plynofikace na p.p.č. 809/16

v k.ú. Pernink v rámci stavby,,Přístupová cesta k pozemkům uľčených pro stavbu ľodinných domů

v Perninku"

Smluvní Strany

Poskytovatel příspěvku:

Václav Šťovíček,

a

Bc' Mĺroslava Šťovíčková, -

oba bytem

A

Příjemce příspěvku:

obec Pernink, se sídlem T.G.Masaryka 1, 36236 Pernink, okr. Karlovy Vary

Zastou pená pa n í J itkou Tůmovou, sta rostkou obce

lČ oo254878

Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary

Č',l' zszogą1'/oloo

t.

Předmět a účelsmlouvy

Předmětem smlouvy je poskytnutí fĺnančního příspěvku na realizaci akce: ,,Přístupová cesta
k pozemkům určených pro stavbu rodihných domů v Perninku''vybudování inženýrských sítí:

vodovodní a kanalizační řad a plynovodu na pozemcích792/L,809/L2 a 809/L6 to vše v k.ú. Pernĺnk

!t.

Cena a výše příspěvku

obec Pernink na výše uvedených pozemcích vybudovala inženýrské sítě - vodovodní řad, kanalizační
řad a plynovod včetně přípojek k jednotlivým stavebním pozemkům ( 9 pozemků v majetku obce
Pernink, 4 pozemky v majetku manželů Šťovíčkových.

Dohodnutá výše příspěvku vychází z následujícího výpočtu:

Celkové náklady na inženýrské sítě: Kč 3.000.000,-

Celková výměra stavebních pozemků L7624 m2

Náklad přepočtený na ]. m2 L70,2224Kč,

Celková výměra v m2 5863 m2

Výpočet ceny L7o,22Ż4 Kč x 5863 m2 = 998.0].4,- Kč



Výše příspěvku činí Kč 998.014,_ (slovy Děvětsetdevadesátosmtisícčtrnáct korun českých)

ilt.

Povinnostipříjemce 
;

Příjemce je povinen pouŽít fĺnanční příspěvek výhradně k uvedeným v předmětu smlouvy.

tv.

Povin nosti poskytovatele příspěvku

Poskytovatel se zavazuje převést finanční příspěvek na účet příjemce č.|j.252034L/o7o0 s VS 80916

ve dvou splátkách, a to:

1. Sp!átka ve v'ýši 500.000,- Kč do 31.8.2022 od podpisu smlouvy
2. Splátka ve v'ýši 498.ot4,- Kč nejpozději do3t.Ĺ2.2o22

V.

Doba, v níž má být stanoveného účelu dosaženo

Termín dokončeníprací: 3'Q2o22ťĘ.&' ?0ŻL ľ

vt.

ostatní ujednánÍ

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech , z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom yýtisku

V Perninku dne /, ľ .2o LL

Václav Što"ĺeet fl' Jitka Tůmová

Starostka obce

Bc. Mĺroslava Šťovíčková 4^ \ri

3ßä ßfi
okĺ. i-ta'

ł*'ni];

F eŤť,^;u h;(


