
Veřejnoprávní smlouva  

č. 3/2022 

o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Chlistov na rok 2023 

Obec Chlistov 

Chlistov 54, 339 01 Klatovy 

IČ: 00573566 

Číslo účtu: 28728351/0100 

e-mail: ouchlistov@tiscali.cz 

zastoupená Ing. Václavem Boučkem, starostou obce 

(dále jen „obec“) 

a 

Dobrovolný svazek obcí „OSTRUŽNÁ“ 

Velhartice 134, 341 42 Kolinec 

IČ:  75134578 

Číslo účtu.: 27203510/0100 

zastoupený Josefem Waldmannem, předsedou DSO Ostružná 

(dále jen „příjemce“) 

 

uzavřeli následující smlouvu 

 

I. 

Předmětem smlouvy je poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce na spoluúčast 

v projektu PSOV PK 2013 „Pořízení cisterny o objemu 1 m3 na pitnou vodu pro 

potřeby svazku obcí „Ostružná“, na základě její žádosti o poskytnutí této dotace. 

II. 

Příjemce se zavazuje realizovat dotací podporovanou činnost do 30. 11. 2023 v souladu se 

žádostí o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce v roce 2023, zejména doručit 

nejpozději do 15. 12. 2023 doklady dle článku IV. této smlouvy. 

III. 

Obec Chlistov převede na účet příjemce č.ú. 43-2401240207/0100 do 30. 04. 2023 dotaci 

ve výši 64 534,- Kč, slovy: šedesátčtyřitisícpětsettřicetčtyřikorun. 

IV. 

Dotace je určena na pořízení cisterny o objemu 1 m3 na pitnou vodu pro potřeby svazku obcí 

„Ostružná“. Tyto prostředky nelze použít na dary, občerstvení, mzdové výdaje a výdaje, které 

nesouvisejí s činností. Účelové použití dotace příjemce doloží při vyúčtování akce kopiemi účetních 

dokladů a kopiemi dokládajícími zaúčtování těchto účetních dokladů. Cisterna o objemu 1 m3 na pitnou 

vodu bude minimálně po dobu udržitelnosti projektu v majetku Dobrovolného svazku obcí Ostružná. 

V. 

Příjemce souhlasí s kontrolou účetnictví ze strany obce ve věci účelovosti čerpání 

poskytnutého příspěvku. 

VI. 

Změny a doplňky k této smlouvě lze provést pouze formou písemného dodatku 

podepsaného oběma stranami. 



VII. 

Tato smlouva byla v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednána 

a schválena Zastupitelstvem obce Chlistov v usnesení č. 20/2 z veřejného zasedání 

zastupitelstva obce dne 22. 12. 2022. 

VIII. 

Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každá strana obdrží po jednom vyhotovení. 

 

 

 

V Chlistově dne 28. 12. 2022 

 

 

 

 

 

………………………………………                                                            ………………………………………… 

    Ing. Václav Bouček                                                                     Josef Waldmann 

         starosta obce                                                                       předseda DSO Ostružná 

 

 

.  

 


