Provozovatel: Obec Hořičky
zastoupený: Jiří Lorencem, starostou obce
se sídlem: Hořičky 4
552 05 Hořičky
IČ: 00272671
DIČ: CZ 00272671
(dále jen Obec)
a
žadatel o připojení ke
kanalizačnímu řadu :
č.p. připojovaného objektu:
katastrální území:

bytem:
RČ:
nebo IČ:
DIČ:
číslo dokumentace:
(dále jen Žadatel)
uzavřeli

SMLOUVU
o finanční spoluúčasti na připojení objektu ke kanalizačnímu řadu.

I.
Obec je investorem a budoucím vlastníkem stavby „Odkanalizování místní části Hořiček a
Chlístova“. Stavba obsahuje hlavní kanalizační řad jednotné splaškové kanalizace zaústěné do
čistírny odpadních vod v obci Hořičky, jehož realizace bude ukončena v průběhu roku 2014.
V souběhu s touto stavbou bude Obec investorem stavby kanalizačních přípojek v obci.

II.
Na základě žádosti podané Žadatelem (viz příloha této smlouvy) vydává Obec tímto souhlas
s připojením objektu Žadatele na tento hlavní kanalizační řad, který bude vybudován současně
se stavební akcí uvedenou v čl. I. této smlouvy.

III.
Vyžaduje-li odkanalizování objektu Žadatele nutnost vybudovat kanalizační přípojku, jejíž
umístění je v souladu s projektovou dokumentací, Obec se zavazuje zajistit na tuto
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kanalizační přípojku řádné stavební povolení, zajistit dodavatele stavby a zajistit kolaudaci
stavby.

IV.
V případě využití odstavce III. této smlouvy se Obec zavazuje neprodleně po kolaudaci
kanalizační přípojky tuto převést bezplatně do vlastnictví Žadatele.

V.
Žadatel je vlastníkem objektu uvedeném v Žádosti o připojení na splaškovou kanalizaci, která
je nedílnou součástí této smlouvy. Současně vyslovuje souhlas se vstupem na svůj pozemek, a
to výhradně za účelem provádění stavebních prací v souladu s projektovou dokumentací.
Vlastník nemovitosti prohlašuje, že bude napojení objektu na kanalizační řad využívat
v souladu s provozním řádem kanalizace a platnou legislativou.

VI.
Žadatel se zavazuje k finanční spoluúčasti a to ve výši 1500,- Kč, která je v souladu
s usnesením zastupitelstva obce Hořičky č. 04/13 ze dne 27.2.2013 v případě, že stejným
usnesením nebyl z této povinnosti vyloučen.
Žadatel se dále zavazuje provádět úhradu stočného, které bude fixované vždy na jeden rok a
to usnesením zastupitelstva Obce Hořičky.
Vyplyne-li z projektové dokumentace nutnost vybudování kanalizační přípojky, provede
Žadatel její napojení na domovní kanalizaci na své náklady.

VII.
Finanční spoluúčast podle článku VI. této smlouvy je splatná v hotovosti v kanceláři
Obecního úřadu Hořičky při podpisu smlouvy.

VIII.
Smluvní strany výslovně prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě své pravé a
svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž jedno obdrží každá smluvní strana.
V Hořičkách dne:
Provozovatel Obec Hořičky
zastoupený starostou Jiřím Lorencem :
Žadatel:

Příloha: žádost o připojení na splaškovou kanalizaci
*
- při podpisu smlouvy již bude vybrána pouze jedna z variant
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