Smlouva o předfinancování aktivit projektu
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek I
Smluvní strany
Mikroregion obcí Památkové zóny 1866
se sídlem Hořiněves čp.73
503 06 Hořiněves
zastoupené Janou Kuthanovou, předsedkyní správní rady
IČ: 70955280
(dále jen „Příjemce“)
a
Obec Hořiněves
Hořiněves čp.73
503 06 Hořiněves
Zastoupená: Renatou Festovou, místostarostkou obce
IČ:
(dále jen „Obec“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o předfinancování
projektu (dále jen „Smlouva“):

Článek II
Preambule
Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 je na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.
115D315030356 příjemcem dotace na Revitalizaci zeleně v Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866,
celkové náklady projektu činí 3.528.896,56 včetně následné péče do roku 2021.

Článek III
Předmět a účel smlouvy
„Obec“ se zavazuje do 7 dnů od podpisu „Smlouvy“ poukázat na účet „Příjemce“ č.
1086876349/0800 finanční příspěvek ve výši 1.120.000,- Kč na předfinancování
realizačních aktivit projektu (dále jen „Příspěvek“), které proběhly na k.ú. Hořiněves.
Článek IV

Práva a povinnosti smluvních stran
„Příjemce“ se zavazuje použít „Příspěvek“ výhradně na aktivity projektu. Dále se
zavazuje, že po obdržení podpory od poskytovatele dotace (MŽP), vrátí 100 %
„Příspěvku“ na účet „Obce“ č. 1080847379/0800 nejdéle však do 31. 12. 2020.

Článek VI
Ostatní ustanovení
Jakékoliv změny této Smlouvy lze provádět pouze na základě dohody smluvních
stran formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních
stran.
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
Vztahy smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími obecně závaznými právními předpisy
České republiky.
Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží po jednom vyhotovení.
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a
svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

V Hořiněvsi dne 31.1.2019

……………………………………………………………..

…………………………………………………………

Jana Kuthanová, předsedkyně správní rady

Renata Festová, místostarostka obce

