Smlouva
o poskytnutí nevratného příspěvku na rozvoj infrastruktury obce
Dnešního dne uzavřely smluvní strany:
Obec Psáry
ICO: 00241580
se sídlem Obecní úřad Psáry, Pražská 137, Psáry, PSČ: 252 44,
zastoupená starostou Mitanem Váchou
(dále jen „Obec“) na straně jedné
a
Petr Purmann
RČ: 501220/141
bytem Prosenická lhota, Suchdol I. okr. Příbram
264 01 Sedlěany
(dále jen „p. Purmann“) na straně druhé
tuto Smlouvu o poskytnutí nevratného příspěvku na rozvoj infrastruktury obce Psáry
(dále jen „Smlouva“).
Článek I.
Uvodní ustanovení
Dne 4. 9. 2003 uzavřela Obec se společností MOONRAY, s.r.o., IČO: 614 61 570,
Jankovcova 31, Praha 7 „Smlouvu o vzájemné spolupráci při stavbě inženýrských sítí a
poskytnutí nevratného příspěvku na rozvoj infrastruktury obce Psáry“, kterou se účastníci
dohodli zejména na spolupráci při výstavbě inženýrských sítí a převodech těchto sítí na Obec,
a kterou se společnost MOONRAY, s.r.o. zavázala poskytovat Obci finanční příspěvek na
rozvoj její infrastruktury vztažený k pozemkum, ke kterým budou přivedeny inženýrské sítě.
K uvedené smlouvě byly uzavřeny dva dodatky.
Článek II.
Předmět smlouvy
1.

P. Purmann je vlastníkem pozemku v obci Psáry, v k. ú. Dolní Jirčany specifikovaných
v odstavci 2 tohoto článku, které hodlá převést na třetí osoby za účelem, aby tyto na
těchto pozemcích nebo jejich částech vybudovaly rodinné domy, které budou připojeny
na infrastrukturu Obce, případně hodlá tyto rodinné domy sám vybudovat.

2. P. Purmann se Smlouvou zavazuje poskytnout Obci finanční příspěvek na rozvoj její
infrastruktury a pokrytí nákladu spojených se zvýšením počtu jejích obyvatel, a to částku:
ve výši 100.000,- Kč za pozemek č. parc. 465/475,
ve výši 100.000,- Kč za pozemek Č. parc. 465/477,
ve výši 100.000,- Kč za pozemek č. parc. 465/478,
ve výši 100.000,- Kč za pozemek č. parc. 465/479,
-

-
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ve výši 100.000,- KČ za pozemek Č. parc. 465/480,
ve výši 100.000,- KČ za pozemek č. parc. 465/476 s pozemkem Č. parc. 465/472
(pozemky budou prodávány, použity ke stavbě z důvodu výměry společně).
-

3. Příspěvky uvedené v předchozím odstavci jsou splatné do jednoho měsíce ode dne, kdy p.
Purman převezme rozhodnutí katastru nemovitostí o povolení vkladu vlastnického práva
na základě kupní smlouvy uzavřené mezi p. Purmanem a třetí osobou; předmětem této
kupní smlouvy bude některý z pozemků uvedených v odst. 2 tohoto Clánku nebo
pozemek (pozemky) z některého z těchto pozemku vzniklé. Nejpozději jsou však všechny
příspěvky dle této smlouvy splatné 31. 12. 2015. FinanČní příspěvky jsou splatné na účet
Obce č. 4442830237/0100 vedený u Komerční banky a. s.
4.

Smluvní strany se dohodly, že finančním vypořádáním dle tohoto Článku nezaniká Obci
právo na zaplacení poplatku za připojení na veřejnou kanalizaci.

5.

Pro případ prodlení s úhradou finančních příspěvku dle této smlouvy se sjednává smluvní
pokuta ve výši 0,1500 z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Článek III.
Závěrečná ustanovení
1.

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech o stejné platnosti, přičemž každá
strana obdrží jedno vyhotovení.

2.

Jakékoli změny Smlouvy jsou možné pouze v písemné formě a to na základě souhlasu
obou smluvních stran.

3.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu rozumí a
že odpovídá jejich skutečné a svobodné vuli, což stvrzují svými podpisy.
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Obec Psáry
Milan Vácha, starosta
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