SMLOUVA O PŘÍSPĚVKU
na vybudování splaškové kanalizace v Městysi Kněževes
uzavřena podle ustanovení §1746 odst.2 (zák. č. 89/2012 Sb. občanského
zákoníku) v platném znění

Poskytovatel:
Jméno a příjmení …………………………………………………….
Bydliště ………………………………………………………………
Adresa připojované nemovitosti:
Č.p. ................................ k.ú. Kněževes u Rakovníka ................... zapsáno na LV ………
u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník
Rodné číslo: ….............................................. č. OP ......................................................................... .

Příjemce:
Městys Kněževes
IČ: 00243868
se sídlem: Václavské náměstí 124, 270 01 Kněževes
zastoupen: Alenou Králičkovou – starostkou městyse
bankovní spojení: KB Rakovník, č.ú. 5829221/0100, var.s.2321,k.s.0308
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o poskytnutí příspěvku (dále jen
„Smlouva“):

Čl. I.
VYSVĚTLENÍ POJMŮ
►Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky, či výtlačná potrubí
k odvádění odpadních vod, kanalizační objekty včetně čistírny odpadních vod.
►Odpadními vodami nejsou srážkové vody svedené ze střech, popř. spodní vody čerpané např. ze sklepních
prostor (drenážní, balastní). Za odpadní vody, které lze odvádět veřejnou kanalizací, budou považovány běžné
odpadní vody z obytných budov a budov, v nichž jsou poskytovány služby, které vznikají převážně jako produkt
lidského metabolismu a činností v domácnosti a jejichž kvalita odpovídá kanalizačnímu řádu. Oddílná
splašková kanalizace je určena výhradně k vypouštění odpadních vod.
►Kanalizační přípojka je svodné potrubí umožňující připojení k objektu nebo pozemku do veřejné kanalizace.
Je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby k zaústění do stokové
sítě. Kanalizační přípojka má dvě části. Skládá se z veřejné části kanalizační přípojky, což je úsek procházející
pod veřejným prostranstvím (silnicí, chodníkem, veřejnou zelení) a neveřejné části kanalizační přípojky, což
je úsek, který prochází pod soukromým pozemkem (dvorem, zahradou). Vlastníkem kanalizační přípojky je
vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci.
►Vnitřní kanalizace je potrubí určené k odvádění odpadních vod ze stavby až k místu připojení na kanalizační
přípojku.

Čl. II.
ÚČEL SMLOUVY
1.

Účelem této smlouvy je stanovit pravidla při poskytování příspěvku vlastníků objektů, které budou
napojeny na kanalizaci v městysi Kněževes.

2.

Příjemce vybuduje v městysi Kněževes oddílnou splaškovou kanalizaci (dále jen „kanalizace“) a
domovní kanalizační přípojky (dále jen „domovní přípojky“) k objektům stojících po trase budovaných
stokových sítí.

3.

Příjemce prohlašuje, že stavba kanalizace je zajištěna takto:
-

je k dispozici příslušná projektová dokumentace;
Územní souhlas
stavba bude financována z účtu městyse a poskytnuté dotace.

4.

Příjemce prohlašuje, že pro stavbu domovní přípojky nechá na vlastní náklady vyhotovit projektovou
dokumentaci.

5.

Poskytovatel je vlastníkem/spoluvlastníkem nemovitosti, která bude napojena na budovanou kanalizaci.

6.

Poskytovatel prohlašuje, že předmětný příspěvek je určen na stavbu kanalizace způsobem a za podmínek
v této Smlouvě uvedených.

7.

Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti bránící nebo omezující uzavření této
Smlouvy nebo docílení jejího účelu.

Čl. III.
PŘEDMĚT SMLOUVY
1.

Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Příjemci příspěvek s podmínkou, že Příjemce tento
peněžní příspěvek použije pouze a výlučně pro stavbu specifikovanou ve čl. II. odst. 2 této Smlouvy.

2.

Příjemce se touto Smlouvou zavazuje příspěvek přijmout a řádně jej zavést do účetnictví Městyse
Kněževes. Příjemce se dále zavazuje použít příspěvek pouze k účelu dle této Smlouvy. Jestliže Příjemce
tuto povinnost poruší, je povinen bez zbytečného odkladu vrátit celou výši příspěvku jednorázovou
platbou na účet, který mu Poskytovatel sdělí. Příjemce bude postupovat obdobně v případě, že stavba
kanalizace nebude z důvodů zaviněných příjemcem zrealizována do 30.12.2020, uvedeným se míní
vydání kolaudačního souhlasu.

3.

Vlastníkem zbudované kanalizace a domovní přípojky bude Příjemce.

4.

Smluvní strany jsou povinny si pro naplnění účelu této Smlouvy poskytnout potřebnou součinnost a to
vždy bez zbytečného prodlení. Poskytovatel se zavazuje umožnit odborné osobě, kterou Příjemce určí
v nezbytném rozsahu vstup na dotčený pozemek v jeho vlastnictví za účelem provádění prací na stavbě
domovní přípojky a jejího napojení na vnitřní kanalizaci nemovitosti.

Čl. IV.
VÝŠE A PLATBA PŘÍSPĚVKU
1.

Smluvní strany sjednaly příspěvek Poskytovatele dle čl. II. této smlouvy ve výši 10.000 Kč (slovy deset
tisíc korun českých), (dále jen příspěvek).

2.

Výše příspěvku dle odst. 1 tohoto článku byla stanovena rozhodnutím Zastupitelstva městyse Kněževes v
souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, na veřejném zasedání konaném dne 15.10.2013 v usnesení
č.6 bod 4.

3.

Poskytovatel zaplatí příspěvek po podpisu této Smlouvy na účet Příjemce tj. na účet Městyse Kněževes
uvedený v záhlaví této Smlouvy nebo přímou platbou v hotovosti provedenou v pokladně kanceláře
Úřadu městyse Kněževes proti příjmovému dokladu s uvedením výše, data a účelu poskytnutí příspěvku.

4.

Poskytovatel zaplatí příspěvek do……………………...

5.

V odůvodněných případech Poskytovatel požádá Příjemce o dodatek ke Smlouvě s individuálním
splátkovým kalendářem.

Čl. V.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1.

Projektová dokumentace stavby kanalizace, domácích přípojek včetně projektu skutečného provedení a
její geometrické zaměření, budou archivovány v Úřadu městyse Kněževes spolu se všemi
dokumenty/listinami, které sloužily k vydání kolaudačního souhlasu kanalizace.

2.

Poskytovatel dále bere na vědomí, že se jedná o oddílnou splaškovou kanalizaci, do které je zakázáno
vypouštět dešťové a drenážní vody. Podmínky pro vypouštění odpadních vod stanoví kanalizační řád,
jehož porušování je postihováno podle platných právních předpisů. Po připojení nemovitostí na veřejnou
kanalizační síť je Poskytovatel povinen neprodleně uzavřít smlouvu o odvádění odpadních vod
s provozovatelem a platit stočné.

3.

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

4.

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami.

5.

Smluvní strany prohlašují, že při uzavírání této Smlouvy jednají svobodně, vážně a určitě a nikoli
v omylu a na důkaz toho připojují své podpisy.

6.

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran
obdrží 1 vyhotovení.

V Kněževsi dne

Za Příjemce:

Za Poskytovatele:

.................................................
Alena Králičková, starostka

...........................................

Veřejná a neveřejná část domovní kanalizační přípojky:

STOKA

Veřejná část

Neveřejná část

