PRoToKoL
o vkladu

zaobec:

majetku obce Yateč do správy

a hospodařeni VSOZČ
tč o oozssru

obec valeč

\

za§toupená starostou Josefem Kubařem
se sí dlem na adrese

:

Náměsti lI 9,364 55 Valeč

(dale
ZaySoZč : Vodohospodářské sdruž lni obcí západní ch Č ech

jen VSOZČ ),

sesidlem.naadrese:KarlovyVary-Doubi,Studerrtskául.328/ 64
jen Vodakva)
kanalizaoe Karlor,y Vary, a,s, (dále
za§toupené akciovou společ nosti vodárny a
- Doubí ' Studentská uL328164
se sí dlem na adrose , r* to"y Vary
zastoupena technicla_ýrn naměstkem

Obec Yaleě jako investor lrybudovala stavbu:

Technické

ú daie:

Hodnota:

Valeč - kanalizace a Č OV,l, a I I " etapa
Kanalizace PP 250 celk,dl, 524,84 m - L etapa
1)
_ I L etapa
Kanalizace PP UR2 250 celk,dl. 186l"20 m
2;
č ov vdee, il. etapa
3)

l)
2)
3)

2 971 445,08
10 860 663,00
8 946 901,00

Celkem: 22
Vklad obce:

Oprávky
127 210,00 Kč
36 203,00 Kč
36 363,00 Kč

pořizovací cena

719 009,08

Kč
Kč
Kč

Kč

199 776,00

zů statková cena
2 844 235,08 Kč
l0 824 460,00 Kč

Kč

- z dotaci
- z vlastrrich zdrojů

,v

í am pů jč kaod

22

YSOZC

Kč

5D 231s K!

22779
l4 331
8 447
l 200

zdroje celkem

ztoho:

8 910 538,00

009,08
700,00
309,08
000,00

Kč
Kč
Kč

Kč

za ú č elemzajiš tění dalŠ Í hoProYoan, oPraY,
obec Valeč je č lenem vSoZč . Z tohoto titulu
v,
obec toto dilo s použ tim ustanovení č lanku
ú drž bya rozvoje vodohospodářské ho majetku
-zakladat§lské -* r"Ó
'ř§óřŇš ózei ooo č l.ilLafv, "Stanov vsozč ,,

vkládá
do spravy a hospodaření

VSOZČ ,

vSoZč

se pů jč kapovaž uje za splacenou,

il.

Vkladem majetku do spávy a hospodařeni

il.

obecprohlaš uje'ž evkládanýmajetekodepisovalaú č etně,nikolivdaňově.

TV

,Ť ,X:i obce a Vodalqy doŠ lo
převzeti ďh
Konstafuje se, ž e k §zické mu předani a
T:1 ú ú rsú č, j, sú l165 47,,''lp1,23.2
dne: 30. i2.2012. Kolaudač J rozhodnuť lydal MMK.vary,
č j,lr54/ 2012/ Stavdne 27,9,20| 2
dne 14.11.2011(l. etapa, l. č ást);kol.souhlasvydalMěUárrtice
(2.etapa.pří pojkaNN);kol.souhlaslrydalMMr.v"ry,ÚwsÚej.115s4/ SÚ/ 12lPldne11'10.2012
MM K.Vary, ú upsú
pr"* , č ov
(2. etapa_ So 01 kanalizace); rozhodnutí p.o xos.iJ
"yaa

I

č j. 11583/ SÚ/ 12lPl

v.

Valeě, dne:

dne 5.rc.20l2 (2. etapa -

So 06 - Č ovr

Vklad se stává plabrým ke dni 1-1,2013,

/ 4 5- M,l3

obec valeč

Karlovy Var1,, dne:

2

t
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2013

Vodakva v zastoupení VSOZČ

