Příloha č. 1
Zápisu z 18. řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice dne t4.5.2o2o
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Ladislav Bezouška
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Pavla Mikušková

Martin Sklenář
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Čĺslosmlouvy: 5_2631000óó00
Externí číslosmlouvy:

l

/2020 -

KII/PíIBS

Smlouva o smlouvě budouci a zŕízeníslužebnosti inženýrskésítě
Nížepsaného dne' měsíce a roku lnavírajía podpisem jiż vzavŕely podle ustanovení $ 509, $
1267 a $ 1785 anásl. zőkonač,.89/2012 Sb., občanskýzrĺkoníkvkontexfu s $ 25 odst.6písm.
d) a $ 3ó odst. 3 zźkona ě,. |3/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších

předpisů

StředočesĘ krajIC: 70891095, DIC: CZ7089Í095
se sídlem: Praha 5 _ Smíchov, Zborovská l1, PSČ i50 21
zastoupený Krajskou spľávou a údÉbousĺlnic Středočeského kraje,
příspěvkovou organizací
IČ: 00066001. DIČ: CZ000660ol
se sídlem: Praha 5 _ Smíchov' Zborovská l l, PSČ 150 2l
zastoupenou Mgr. Zdeňkem Dvořĺĺkem, MPA, ředitelem Kľajské správy

a údľžbysilnic

Středočeského kľaje, příspěvkov é organizace,
zastoupeným na zfüladě plné moci ze dne |.tl.2015 Petľem Holanem, vedoucím TSÚ obbst

Kutná Hora
opľávněným k výkonu práv a povinností Středočeského kĺaje podle zákona č. l 3/l 997 Sb.,
o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: Komeľění banka, a.s., ě. riětu: 773016l/0100
(dále jen budoucí povinný)
a

obec Dobřejovice
IC:00240141
se sídlem Na Návsi 26, Dobřejovice, 25l 01 fučany
zastoupená staľostou Maľtinem Sklenářem
bankovní spojení: Komerční banka a.s, č' ilétu:6|22201/0l00
(dále jen budoucí oprávněný)
tuto

smlouvu o smlouvě budoucí o zŕízeníslužebnostĺ ĺnženýľskésítě
k pozemní komunikaci a podmínkám stavby a provozu

,,Rozšířeníchodníku v ulicĺ čestlickéa oprava dešt'ové kanalizace, Dobřejovice"
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Dobřejovice a obci
vlastníkem pozemku p'č;' 561l]l vk'ú'
1'1 Střędočeský kraj je ĺĺýlučným
úřadem
u [utuśtr" nemovitostí vędęném Katastľálním
Dobřejovice' silnice drjoolr 1 zapsaném
pľo k'ú' Dobřejovice a obec
pro Středočeský kĺaj, Katastrálnĺ p*"is'í-ľľuha_východ'
dopľavy a
223 u to ,ru zaulidc rozhôdnutí Ministers*a
é.
rirďulár,.'l.ľe*
nu
Dobřejovice
č' 15712000
ze dnę 10'9'2001 podle ust' $ l zákona
spo.iů Česke ľepubliky tí.1igsĺuĺĺ
}<N
|"'.*{j" Kľajská správa a údrŽba silnic
Sb. (dá'e jen povinný pozemek). Spráuceä'oľ"noj
oiganizace (dále en KSU S)'
Středočeskéhokĺaj e,'piíspěvková
chodniku v ulici
stavby
"Rozšířeníkdy zaŕizeĺíbude
l.2 Buc1oucí oprávněný je bu,Joucínr prou'iz'ovďelem(dále'ján'zaŕize'ru),
Čestlickéa opľava oesťoue kanaliz-ace.'il;i;j";i.e"
ve vlastńictvíbudoucího povinnélro'
unrístěno na výše uu"J.,'e nclnovitosti
II

2'l Dle

za
vznikźĺnazákladě této smlouvy
dohody účastníků

dáLę

Đ

stanovených podmínek:

sítě kbudoucínru povinnému

sluŽebnosti inženýrské
:ľxä'*::ľ':ä':Ť,1ľ:1il':*
v nížbudou
poíläl'Lzoz n*t' obe*ského zákoníku'
pozemku uvedenému v čl. I' ,horu
"
']"iĺ*"ĺ ro'.ohu vyplývajícímz příslušného
zahľnutypoĺlmínkyvtétosmlouvěclohodnuté.atoveprospěchbudoucíhoopľávněného,
u
nebo
- Zřídit, prouo'ouä' a likviĺlov"
úrřadu o pouólenĺ stavby z'ařĺzení
přislušneľ'"
pravomocneľ," ,ort

't"*u"ilro

"a"utí

1*J:1ľ1Ť'ououu'ípovinný
výstavby. oprun.

p9"**, ?':::'-Ľ?:^ĺutnou dobu za
a tikvidace zeÍizení'

účelemzajištění

1,

ĺá'zty' reLo'rstŕukce

je povinen
-umístitpopľovedenéopravěsilnice-"p"a"siln'iěnítropoz.emku(budoucíhopovinného
své naklađy,uyjmu nákladů' \te1é
pozemlĺu) nebo objektu .svoje zarĺ'ánl'na
J'rlllbqz šb' o pozemnĺch komunikacích
36
hľadit budoucí povinný-dle $
v platném znění

"o'ri.''iL"""

b) budoucĺmu opravněnénru povinnost:

* ,iÁĺłhnrl a likvidaci zaÍízel'
.néstveškeľénákladyspojenésezřĺzením.pľovozem..údrŽboualikvidacizaÍí.zeni,
musí
s"'ĺ"nípolinného pozemku' přičemŽ a
_ vykonávat ttlto sluŽebnost ,o n',*in''äi,,iń" .i"i"ú""',ĺ
techniky
byly pouzity všcchny
na
předevšínr dbfi ;h;. aby při "ýk"'"';ä;;
o**'1 einńośt budoucího poviĺného
n'oznĺ'nij-JnJ
co
které
prostředky.
ponrocné
čl' I'
povinném pozemku uvedeném v
na budoucím

způsobcnĺ
i:;ffi:ä i"ff'ľ.xä
iľ.ołJ
ľo"ohu a Ĺezodkladně uhľadit'
u
této smlouvy ,u'o

c)

'"ĺJń
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:ľ.#:'ffiľr'";ľ:::ľ:ľľľ1rur1i
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uložen
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a to
zaŕizęníbudoucího opľávněného'

silnice (budouciho povinného
.dotěene
l."iľ'""#'
budoucĺho opľávněného v termínu'
dle $
pozemku) ou ĺpruuu neuo prótoz",,,í ';ři;;;infnĺĺklady
póuincn fuadit budoucí povinný
který obě stľany áohodnou. vyjm" '#ńů:ĹĹ'J.i"
v platném z'nění'
o p*-*"i|r' kornunikacĺch'
36 odst. 7 zákonać,.l3l1997Sb..
podle $ l2ó7 občanského
prĺuo liuz"unosti inŽcnýrské sítb
na uzavření smlouvy o z.řízęnĺ
dlhodnutých touto smlouvou'
zákoníku,u rorrJhu poĺnlĺ

ĺiJ:*:':ľ#ľ!1'iťľ:'il."oce
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na uvedení budoucího povinného pozemku do stavu dle TP 146 a vyjádření správce
nemovitosti čj. 5s3l20/KsÚs/KHT/PIC ze dne 28.1.Ż020,
- na zpřístupnění dokumęntace inženýrskésítě v ujednaném rozsahu, a není-li ujednĺín'v
rozsahu nutném k ochľanějeho oprávněných zájmů.
2.2 Zźmka na obnovení konstľukce vozovky a na úpľavusilniěního pffkopu a silničního
pomocného pozemku je stanovena na 60 měsícůod sepsání předávacího protokolu mezi
budoucím povinným a budoucím oprávněným. Stavební práce budou prováděny dle
pravomocného rozhodnutí silničníhosprávního uřadu o zvláštním uŽivání silnice.

u.
3.l

Smluvní strany se dohođly,že za omezení výkonu vlastnického práva kpředmětné
nemovitosti (budoucímu povinnému pozemku) poskytne budoucí oprávněný budoucímu
povinnému jednorázovou úhradu stanovenou Ceníkem Středočeského kraje k úhradě
nájemného, nrĺhľadyzazŕízenísluŽebnosti inženýrské sité aza omezené vživánísilnic II' a III.
tříd ve Středočeském kĄi, s úěinnostíod 1.5.20l8 dle následujícího v'ýpoětu:
Výpočet:
č. silnĺce

kříženísilnicę

_

druh zásahu
protlak a podvľt bez zasahu do

sazba (Kč)

rozsah zásahu

částka (Kč)

&abelVO)-2x

150.l7m
uloŽení do zeleného pásu (kabel Vo)
24.lm
uloženído vozovky (dešt'ová kanalizace)
150,42m
uloženído chodníku - vlastníkem pozemku je Středoěeský kraj
(kabel VO)
8m
uloŽení do chodníku _ vlastníkem pozemku je Středočeský kľaj
(deštbvá kanalizace)
33m
jednoľiŁová nĺĺhrada zauložęni do chodníku vlastníkem pozemku je Středočeský lĺĺaj:500,_ Kč
v celé délce uloŽení inženýľskýchsítído vozovky bude provedena qýměna obrusné vrstvy v tl.
50 mm bez zvýšenĺnivelety vozovky a to v polovičnínebo celé šiři vozovky podle míry narušení
(homogenizace vozovlcy)' rozsah finální opravy povrchu vozovky musí být předem odsouhlasen
KsÚS Středočeského kraje: jednorrŁová náhrada 500,- Kě
celkem bez DPH
rrr/0031

I

3.2 Tuto ěástku, ke kteľébude připoětena platná sazbaDPH pľo příslušný rok, ve kterém bude

provedena fakturace, uhradí budoucí oprávněný před zahájením stavebních prací na ziíkladě
vyhotovené zálohové faktury KSUS (o vystavení faktury nutno zaŽádat) na bankovní účet
budoucího povinného se splatností nejpozději do 30 dnů ode dne jejího doručeníbudoucímu
opľávněnému.
3.3 ZéioŁlabude vypořádanadaňovým dokladem po skončenístavby podle skutečnéhorozsahu
a způsobu provedení zásahu do pozemku p.č. 567/I v k.ú. Dobřejovice před podáním návrhu
na vklad do katastru nemovitostí' K vypořádćní zéiołlyje budoucí opľávněný povinen předložit
geometrický plĺínskutečnéhoprovedení stavby.

\il

2 550,20,-

500,-

500.3 570,-

IV.
4.1 Smluvní strany se dohodly:

a)

-

b)

-

kteľýkoliv z ťrčastníkĹintŮŽę od této smlouvy odstoupit v případě. Źe:
inženýrskésítě
přeĺllnčtnou stavbĺlu ncclojcle k dotčenínemovitosti sjednánim sluŽcbnosti
dle této smlouvy
nebude
nedojde k vydánĺ pľavonrocného rozhodnutí o povolcní stavby a stavba
silnicę
ľealiźována. případné nebuĺle vyiláno rozhodnutí o zvláštnínr už.ívťrní
o zŕízeni sluŽebnosti
je
smlouvy
neuzavřęní
důsledkem odstoupení od tétó smlouvy
inŽenýľskésítě ŕrčastrríkyr'e lhťrtě dále rrvedcné'
případě. Že:
budoucí pol,inný jc opľávněn odstoupit od této snrlouvy v
rrvcdellou v ě. III'
částku
bucloucí opľávnený vt stantrvetréln termínu nęuhradí
budoucího
budoucí opľavněný nesplní podmínky stanovené v příslušnémvyjádření
povinného a rozhodnutí o zvláštním uŹívźnisilnice'
nebuĺle budoucím
případě. Že z cĺiivoĺJuuvedeného vodst.4.l písm. a) této snlouvy
ve smlouvě uvedených
oprávněnýnr stavba inŽený'rské sítě realizována a nedojde k dotčení
je budoucí povinný povinen vrátit
nenrovitostí s.iednánírn siuŽebnosti inŽenýrské sítě.
jednorŁovou
ťrhĺaduZt| ziízeni sluŽebnosti
budoucímu oprávněnému vyplacenou
písemného oznámení budoucího
inŽenýrské sítě. a to v teľmĺnu clo ó0 dnů nd" d''" doručęní
oprávněn si z jednorázové
oprávněnélro o odstoupení od smlouvy. Budotlcj povinnýje však
prokazatelně vynaloŽeným
úhrady budoucího opiávneného ponócbat částku odpovídající
před
rrkončenímtéto smloulry
nákladtim. které mu v souvislosti se zřízením služebnosti

4.Żv

vznikly
druhé smluvní
4.: Úeĺnky odstoupení nastanou dnem doruěení jeho písemnéhovyhotovení
stľaně.

V
sítě k nemovitosti
Smluvní strany se dohodly, Že smlouvu o zÍízenisluŽebnosti inženýrské
do l roku ode dne protokolárního předaní
uvedené v čl. I. této smlouvy uzavřou nejpozději
"'Podkíady
pro návrh slnlouvy o zřízenísluŽcbnosti
u aoaanĺ GP.
dotčenéhopozemku ŕśÚś
své náklady zajistí
iJenyľske'sítě přcdloŽí buĺJoucímupovinnénru btidóucĺ opľávněný a na
sluŽeblrclśti inżenýrskésítě do katastru ncmovitĺlstĺ'
vkiad"práua oĺlpóvíĺlajĺcímu

VI
oprávněnému
6.1 Budoucí povinný touto smlouvou pľohlašuj e, że vydćlvá budoucímu

souhlas
rozhodnutí o unrístěnía
umístěníma pľovozem zaŕizeni za účelemvydání příslušnćho
oprávrrěného předložit
povolení stavby. K tomuto účelubuĺJoucípovinný zmocńuje budoucího
povolení stavby'
lmlouvu jako vyjádření účastníkave správním řízení o

s

1

vII.

7.l Smluvní strany jsou smlouvou vázány po dobu,

neŽ katastrální úřad ľozhodne o povolení
vkladu práva odpovídajícíhosluŽebnosti inženýrskésítě do katastru nemovitostí.

vm.
8.l V přípađě,Že při realizaci stavby inŽenýrských sítídošlo vlivem technických podmínek ke
změně, která má za následek změnu v umístění nebo ve zprisobu uloŽení inŽený}ských sítía
tím i zněnu ýpoětu jednorázové úhrady, je budoucí oprávněný povinen předloŽit budoucímu
povinnému k odsouhlasení návľh doplňku k této smlouvě, ve kterém budou uvedeny tyto nové
skuteěnosti.

x.
9.1 Budoucí oprávněný není oprávněn postoupit práva

předchozího souhlasu druhé smluvní stľany.

a

ztĺvazky z této smlouvy bez

9.2 Smluvní stľany prohlašují,Že je jim obsah smlouvy znám a že tato byla uzavřena na
zźkladějejich svobodné vůle, což potvľzujísvými podpisy.
9.3 DodrŽení záxazktz této smlouvy je soudně vymahatelné.
9.4 Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu,
obdrŽí budoucí povinný a dva budoucí oprávněný.

tři stejnopisy smlouvy

Smlouva byla schválena usnesením Rady Středočeského kraje č. aĄ-tlt2020/RK ze dne
16.3.2020.

Příloha: plná moc pro Petra Holana

V Dobřejovicích dne

V Kolíně dne:

Budoucí opľávněný:

Budoucí povinný:

Maľtin Sklenář
starosta

\il

Petr Holan

nazákladě plné moci za:
Mgĺ. Zdeněk Dvořák, MPA
ředitel

PLNÁ MoC
a

údržbasilnic Středočeského kraje, přĺspěvková
organizace, se sídlem Zborovská l1, PsČ l50 2l, Pľaha 5, lČ 0006600l,
zastoupená nížepodepsaným Bc. Zdeňkem Dvořákem, ředitelem

Krajská správa

Zmocnitel:

Zmocňuje tímto uvedeného zaměstnance: Petľa Holana, dat' nar. |4.3.1978,
bytem Jablorĺová

l9l,

290

0l

Poděbľady

k tomu, aby Zmocnitele zastupova] ve všech věcech souvisejících s uzavíľánímsmluv o budoucĺch
smlouvách o zš'aeni služebností a smluv o zšízpníslužpbností mezi Zmocnitelem a třetími osobami po
jejích schválení Radou Středočeskéhokraje, uzavíráním smluv o náhradě ra omęzsni użIvání silníce' a to
prijednánĺ s riřady, orgány státní správy a orgány mistní samosprávy' právnickými a
Ęzickými osobami'
vüči úřadům'státním organům a orgánrim místnísamospľávy, pľávniclcým i fyziskýmosobrłm, zsjménal

.
o

činil v této souvislostijménem Zrnocnítele vďkeré úkony, včetně úkonůpĺsemných,
podával návrhy a žádosti, apod.

Tato plná moc se uděluje i jako plná moc pľo řízení před příslušným katastrem nemovitostí'
Tato plná moc se uděluje na dobu neurěitou.

Zmocněnec není oprávněn si za sebe ustanovit zástupce, a to ani v části rozsahu zmocněnĺ dle této plné
moci.

ľ)oručovacíadresou zustává adresa sídla Zmocnitele.

Y Praze dnę

l.11.2015 , ,''l

:,::',I,

i,,r{lo''B

-""'B";.ž;;il;ä;|"i''':'"':'yfu1W!:''"i:"i

Ředitel Kĺajskéspľávy a údržtyśilnic
Středoěeského kraje, přĺspěvkové oľganizace

Přijímám zmocnění

PetÍ HoIan
vedoucí TsÚ - obtast

KH

KUPI{I SMLOUVA
uzavřená v souladu s ustanovením $"2079 a násl. zńkonz č..89lz0t2 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpĺsů

Pľodávající
obchodní firma
sídlo
zápis v

oR

statutární orgán

IC

DIČ
bankovní spojení

čísloúčtu
telefon

(dále jen,,pľodávajĺcí")

BG Technĺk cs,

a.s.

U Závodiště 251i8, PSČ 159 00, Praha 5,
Městským soudem v Praze, oddíl B, vloŽka7742
ondřej Míka' místopředseda představenstva
2s 25 39 48
cz25 2s 39 48
Česká spořitelna a.s.
4987092/0800
+420 283870146
a

Kupující
obchodní firma

obec Dobřejovice

statutáľní oľgán

Na Návsi 26,25l0l Dobřejovice
Martin Sklenář, staľosta

IČ

00240141

sídlo

DlČ

c200240141

bankovní spojení

čísloúčtu
telefon

(dále jen,,kupujícĺ")

Komerčníbanka
612220U0100

a.s.

+4Ż0 607 055 l58

uzavírají tuto kupní Smlollvtl:

Článek l. Předmět smlouvv

1.1 Prodávajícíse zavazuje dodat kupujícímu, za podmínek v této smlouvě uvedených, 1 ks vozidla
Selvo S2.DCH dle přiložené nabídky (dále jen ,.předmět koupě"), a to včetně předvedení,
zaškolení pľacovníkťrkupujícího pľo ovládání a obslulru.

I.2
l .3

Předmět koupě je podrobně specifikován v Příloze č. 1 .
Kupuj ícípředmět smlouvy za podmínek uvedených v této kupní smlouvě kupuje, zavazuje se jej
převzít a zaplatit pľodávajícímu kupní cenu uvedenou v odst. 2.| této kupní smlouvy, zpĹ'tsobem
uvedeným v článku 3. této kupní smlouvy.

Článek 2. Cena

2.l Kupní cena

předmětu smlouvy, včetně dodání do sídla kupujícího a předvedení, je dohodnuta
podle zákona č. 52611990 Sb., o cenách, ve znění pozdějšíclr předpisťl, jako cena maximální, která
činí360 000'- Kč bez DPH.

2.2 Ke kupní ceně bude Ĺlčtována DPH v zákonem stanovené výši ke dnizdanitelného plnění.
2.3 Kupní cena můŽe být měněna pouze v souvislosti se změnou daňovýclr předpisů mající
prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění anebo v dťlsledku změny technické specifikace

předmětu plnění či lhůty doclání předmětu plnění, sjednaných písemnou formou a odsoulrlaseIlý'ch
oběma smluvními stranami.

Clánek 3. Platební rrodmínkv

3.1 Pľvníčást kupní ceny

ve výši 50%o zcelkové kupní ceny (l80 000'- Kč + DPH) bude ulrrazena
kupujícímna základě zálolrové faktuľy' Zálohová faktrrra bude vystavena pľodávajícímdo 3 dnů
od podpisu smlouvy druhou ze smluvníclr stľan.

3.2. Zbývajícíčást kupní ceny ve výši 50%o. tedy 180 000'pľacovních dnů od předání a převzetí díla.

Kč + DPH,

bude splatná ve lhťltě 7

3.3 Platebním dokladem je faktura' Faktuľa musí mít všechny náleŽitosti

daňového

dokladu.

-

účetního

Clánek 4. Vlastnické právo a nebezpečíškodv

4.l

Vlastnické pľávo k předmětu koupě pŕecl'lází na kuprrjícíhookamŽikem jeho převzetí potvrzeným
podpisem předávacího protokolrr (dodacího listu) kupujícím.

4'2

Prodávající nese nebezpečí škody na předmětu smlouvy až do jeho předání kupujícímu.

článek 5. Doba a místo plnění' podmínkv dodání předmětu koupě

5.1 Prodávajícíse zavazĺlje dodat

předmět smlouvy podle této smlouvy kupujícímunejpozději do 7
dnů od uhľazení zálohové faktury na Ĺlčet prodávajícího.

5.2

Předmět smlouvy se prodávající zavazuje dopravit na místo předání (plnění)' kteým je:

obec Dobřejovice, Na Návsi 26,2510l Dobřejovice

Prodávající je povinen prokazatelně uvědomit kupujícíhonejméně 2 pracovní dny předem
o přesném datu předání předmětu smlouvy.
Pokud se kupujícíve stanovený den nedostaví k pŕevzetípředmětu smlouvy a předmět smlouvy
bezdůvodně nepřevezme, je prodávaj ícíoprávněn účtovatkupujícímu poplatek za uskladnění, a to
ve výši 0,05 oÁ z ceny předmětu smlouvy za kaŹdý den uskladnění, pokud nebude dohodnuto

jinak.

5.3 Kupujícímá právo při převzetí předmětu smlouvy v místě plnění překontľolovat úplnost a
nepoškozenost dodávky' V případě zjevných vad nebo nekompletnosti dodávky není kupující
povinen předmět smlouvy pŕevzít.

5.4 Převzetí

předmětu smlouvy kupujícímbude potvrzeno fonnou písemnéhopředávacího protokolu
(dodacího listu) podepsaného kupujícím a prodávajícím.

článek 6. Záruka a odpovědnost za vadv

6.1 Prodávající prohlašuje, Že předmět smlouvy, včetně veškerého vybavení bude plně funkčnía
nemá żádnéprávní ani jiné vady, které by bránily řádnému užívání.

6.2 Prodávající poskytuje kupujícímuna

předmět smlouvy včetně veškerého vybavení, záľuku v
délce záručnídoby, která činí24 měsíců.Tato záručnídoba počínáběŽet dnem protokolárního
převzetí předmětu smlouvy kupujícím. Zárukaje poskytnuta při dodrŽení provozních podmínek
uvedených v záručnímlistě a návodu k obsluze předaném prodávajícím kupujícímu při předání
předmětu smlouvy.

článek 7. Smluvní pokutv

7.| V

a sankce

případě, že bude pľodávajícív prodlení se splněním termínu předmětu smlouvy' resp. části
předmětu smlouvy, podle této kupní smlouvy' můžekupujícíuplatnit smluvní pokutu ve výši
0,05o/o z kupní ceny předmětu smlouvy' ľesp. z nedodané části předmětu smlouvy, uvedené
v odst. 2.L této smlouvy, zakaždý započaý den prodlení.

7.2 Vpřípadě, Že je kupujícívprodlení sĹllrradou platby podle odst.3.1 a3.2 této kupní smlouvy,

mťlžepľodávající uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 oÁ zdluŹné částky zakaŹdý započatý den
prodlení s ĺlhľadoudlužnéčástky' Za den ĺlhrady platby je považován den, ve kterém
prokazatelně došlo k odepsání celé částky platby z bankovního Ĺrčtu krrpujícího'

7

.3 Zaplacerlín smluvní pokuý

není dotčeno právo na rrálrradu škody, která vznikla straně požadrrjící
smluvní pokutu v souvislosti s porušením této kupní smlouvy' Se kteým je spojena povinnost
platit smluvní pokutu.

článeIĺ8. Rozhodn é orávo
Výklad smlouvy, i všechny pľávní poměry z této smlouvy vyplývající'se řídíčeským právem'
Jazykem smlouvy a všech jednání je ěeština' Spory' vzniklé z této smlotlvy nebo v souvislosti
s ní, budou smluvní Stľany řešit především vzájemnou dohodou' Pokud nedojde k dohodě,
sjednává se, Že k vyřešení sporu bude využito sorrdťl Českérepubliky.
Clánek 9. Závěrečná uiednánÍ
9.1

Smlouva je platná a účinná dnem podpisu poslední smluvní Stral]otl.

9.2

Záleżitosti neupravené touto smlollvou se řídípříslušnýmiustanovenímizákona č. 89/20l2 Sb.,
občan ský zákoník, v e znění pozděj šíchpředpi sů.

9.3

Każdá smluvní Stľana má pľávo od smlouvy písemně odstoupit' jestliže druhá smluvní strana
neplní povinnosti, které podle této smlouvy má, ato ani v přiměřeně dodatečně dohodnuté lhůtě.

9.4

obě smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všeclr skutečnostech a informacích
ýkajícíchse dľuhésmluvní strany, její obchodní, provozní, technické či jiné činnosti nebo
takové ěinnosti jakýchkoliv třetích osob, které získajína základé této smlouvy anebo v
souvislosti s ní, kromě skutečností a informací, které jsou povinny zpřístupnit na základě

9.5

platných právních předpisů. Smluvní strany nemohou takové skutečnosti a informace rovněž
vyużítpľo své potřeby či ve svůj prospěch nebo pľo potřeby a prospěchjakékoliv třetí osoby.

Kupujícípľohlašuje, że uzavŕení této kupní smlouvy za podmínek

v ní uvedených

schváleno usnesením zastupitelstva obce Dobřejovice ć,'2020l|8/08 ze dne 14.5.Ż0Ż0.

9'6

Zmény nebo dodatky k této smlouvě jsou platné pouze tehdy, jsou-li uěiněny písemnou formou
a odsouhlaseny

9.7

bylo

smluvními stľanami.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, kaŻdý s platností originálu, přičemŽ kaŹdá ze
smIuvních stľan obdrŽí po jednom vyhotovení.

9.8

Smluvní strany prohlašují,že situto smlouvu přečetly. porozuměly jejímu obsahu' ażetato
smlouva je sepsána urěitě a srozumitelně, a że uzavírajítuto smlotlvu na základě pravé a svobodné
vůle a za podmínek obvyklých v obchodním styku. Na dťrkaz toho připojují své podpisy

V Dobřejovicíclr dne 15.5.2020

V Pľaze dne

KupLljící:

Prodávající

Maft in Sklenář, starosta

Ing. ondřej Mika, místopředseda představenstva

Přílohy
Příloha č.1: Cenová nabídka nového vozidla Selvo 52.DCH

Platnost nabídky: 30.06.2020

Příloha č.1: Cenová nabídka nového vozidla Selvo 52.DcH

SELVO

Datum Vystavení: 08.04.2020

BG Technik cs, a.s.
U závodiště 251/8, 1 5900Praha

lČo: z5z5sg4s DlC: Cz25253g48

T

el.i +420 602 763 806;, Fax: +420 602 232 746;

E-maiĺ: jakub.kocnar@selvo.cz

Zékazník''obec Dobřejovice
Na Návsi 26, 25101 Dobřejovice

lČo: oo240141

E-mail: mistostarosta@dobrejovice.cz;

rd.:

+42g 607 055-ĺ58:

Předmět prodeje:

Nové vozidlo Selvo S2.DGH full

Barva: Bílá
Základnĺ cena

veze:

Cena bez DPH

Cena s DPH

2s0 000,00

302 500,00

Zdarma

Zdarma

Paket Full - elektromechanické vyklápění korby, topení a klimatizace,
3 pletivové bočnice (2x boční'1x zadní),

45 000,00

54 450,00

Měnič napětí se zásuvkou na 230V v kabině (do 2000W)

15 000,00

18 150,00

Lithiová baterie (LiFeP04' 900OWh)

50 000,00

60 500,00

Selvo 52.DCH, bez příplatkových výbav

Výbava na přání: Korba o vnitřním rozměru 170x130cm, vč. přední pletivový rám, příprava na bočnice

360000,00

Konečĺácena:
.

435600,00

Výbava obsahuje:
Dotyko\^i displei lithiové baterie (V přĺpadě Výbavy s lithiovou bat.)

o Dva klíčese zvýšenou bezpečností

. zásuvka

12 V Vpředu

. Autorádio základní

(rádio + MP3)

. Volič režimůomezovače 25km/h,45km/h
. VýstraŽné blinkry

.
.
.
.

ovládání reżimu Íoukánĺ, topení a klimatizace
Bezpečnostní pásy třĺbodoVé

ocelové ráfky a zimnípneu
Kategorie Vozadla L7e-cU s příslušným TP

Není součástĺ nabídĘ:
. oranŽový střešnĺ maják (lzé dohodnout

o Stínĺtkapro řidiče a spolujezdce

TermÍn dodání: Dodání do 7 dnú od objednání na adresu zákazníka (bez dopravného)
FinancovánÍ: platba převodem, splatnost 14 dnri (případně moŽno dohodnout individuálně jinak)
Servisnĺ interval: 2 000 km / 1 rok (a kaŽdých dalších .l0 000 km)
Seruis: Zajištěn v plném rozsahu v sídle BG Technik cs, a.s.

Záruční podmĺnky: 2 roky bez omezení najetých kilometrr]l

Pojištění: Zákazník sjedná samostatně

,"ľ'Jlľ'"'"1ii:i V případě

zájmu mŮże zaiistit BG Technik cs, a.s. na základěplné moci.

Děkujeme za Vaši pozomost, kterou věnujete našínabídce a těšíme se na Vaši spolupráci
Vystavil: Jakub Kočnar, obchodní zástupce sortĺmentu Selvo

montáž iako následný servisnĺ úkon)

Ę

OBEC DOBREJOVICE
Rozpočtovéopatření číslo212o2o
Zastupitelstvo obce Dobřejovice na svém zasedánídne 14.5.2020 schválilo usnesením číslo
zo20/ L8l Lo toto rozpočtovéopatřen í:
Příimv:
Paragraf
Paragraf
Paragraf
Paragraf
Paragraf

-

0000 Položka 1343
Poplatek ze uźíváníveř' prostr
0000 Položka 4116
ost' Nl př.transfer' ze státního rozp
_
0000 Položka 4Ĺ2t
Nl př.transf. od obcí.
3722- Sběr a odvoz komunálních odpadů
3723_ Sběr a odvoz ostatních odpadů

+21 000 Kč

L27L 000 Kč

-

+80 000 Kč
+20 000 Kč
+15 Ofi) Kč

Výdąie:
Paragraf
Paragraf
Paragraf
Paragraf
Paragraf
Paragraf
Paragraf

232l_ odvád.

a čišť'odp.vod a nakládánís kaly:
2229 _ ost. záleŽitosti v silničnídopravě
3631- Veřejné osvětlení
3745 _ Péčeo vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213 - Krizová opatření:
6t,12 _ Zastu pitelstva obcí:
6L7t_ Činnost místnísprávy:

500 000 Kč
000 Kč
000 Kč
+430000 Kč
+ 57 000 Kč
+ 48 000 Kč
_ 115 000 Kč
+

- 1 805
- 250

V Dobřejovicích dne 15.5.2020

Martin Sklenář
Starosta

Sejmuto dne

obec Dobřejovice

obecní úřad

Na Návsi 26,25L 01 Dobřejovice
lČ: 002ą0141 , DlČ czoo24oL47
tel.: 323 637 tLz, mob.: 725 021828
e-mail : starosta@dobrejovice.cz
Komerčníbanka, a.s' Havlíčkova13, Praha 1
čísloú čtu : 6t2Ż20L / 1loo

tel.: 323 603 310, mob.: 607 058 184
e-mail: urad @dobrejovĺce.cz

Úřeoníhodiny:
pondělía středa 9:00 - 1'1:00 a 14:00 - 18:00

www.dobreiovice.cz

