Smlouva o partnerském příspěvku
uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve
spojení s ust. § 159 a násl. zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvními stranami:
I.

Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka
třída T. G. Masaryka 80
552 03 Česká Skalice
IČ 04708733
jehož jménem jedná Ing. Zuzana Jungwirthová, předsedkyně svazku
(dále jen „svazek“)
na straně jedné
a

II.

Obec Provodov – Šonov
Šonov 134
549 08 Provodov - Šonov
IČ 00272957
jejímž jménem jedná Ing. Josef Kulek, starosta obce
na straně druhé
společně také „smluvní strany“

I.
Obec Provodov Šonov jako partner Dobrovolného svazku obcí Kladská stezka na základě
smlouvy o spolupráci při projektu „Stezka okolo vodní nádrže Rozkoš – Cyklookruh Rozkoš“
ze dne 3.2.2017 tímto prohlašuje, že je na základě usnesení Zastupitelstva obce ProvodovŠonov č. 11 ze dne 7.10.2019 oprávněno nakládat s finančními prostředky v rámci
rozpočtové kapitoly 2219 položka 6349 pro účely nákladů spojených s realizací projektu
„Cyklookruh Rozkoš“.
II.
Předmětem této smlouvy je poskytnutí partnerského investičního příspěvku obce Provodov
– Šonov Dobrovolnému svazku obcí Kladská stezka.
III.
Obec Provodov - Šonov tímto převádí do svazku partnerský příspěvek ve výši 2 300.000,- Kč
za účelem povinné spoluúčasti na financování „realizace stavby cyklookruh okolo Rozkoše,
úsek 6 a 7“ a svazek tento partnerský příspěvek přijímá.
IV.
Svazek je povinen užít tento příspěvek maximálně hospodárně, transparentně, zahrnout jej
do rozpočtu svazku a jeho použití následně řádně vyúčtovat. V případě, že tento příspěvek
nebude vyčerpán v plném rozsahu, je svazek povinen do 3 měsíců od ukončení projektu
vrátit obci Provodov-Šonov nevyčerpanou část příspěvku. Ukončením projektu se pro účely
této smlouvy rozumí vydání kolaudačního souhlasu na Stezku okolo vodní nádrže Rozkoš –
Cyklookruh Rozkoš – úsek 6 a 7.

V.
Partnerský příspěvek určený v čl. III. této smlouvy je splatný ve lhůtě 30 dní od účinnosti této
smlouvy, a to na účet č. 115-1892090287/0100 vedený u Komerční banky a.s.
VI.
Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran, nebo písemným
odstoupením jedné ze smluvních stran, a to ve lhůtě 2 měsíců od doručení odstoupení druhé
smluvní straně. V případě ukončení této smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své
závazky vyplývající z této smlouvy do 60 dnů od jejího ukončení.
VII.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží
po dvou. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými písemnými dodatky, podepsanými
oběma smluvními stranami. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu
poslední ze smluvních stran.
VIII.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemné dohodě, že jejímu
obsahu plně rozumí a na důkaz souhlasu s jejím zněním připojují své vlastnoruční podpisy.
IX.

Uzavření této smlouvy bylo projednáno a schváleno valnou hromadou Dobrovolného svazku
obcí Kladská stezka na jejím zasedání dne 26. 09. 2019 usnesením č. 20/2019.
X.
Uzavření této smlouvy bylo projednáno a schváleno Zastupitelstvem obce Provodov Šonov
na jeho 11. zasedání dne 7.10.2019 usnesením č. 11.
XI.
Tato smlouva podléhá publikaci v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o
registru smluv. Zveřejnění provede výlučně Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka.

V České Skalici dne 26. 09. 2019

V Provodově – Šonově, dne 08. 10. 2019

……………………………………………..

……………………………………………..

Ing. Zuzana Jungwirthová

Ing. Josef Kulek

předsedkyně svazku DSO Kladská stezka

starosta obec Provodov-Šonov

