Pří loha č . 1
Zápisu z L2. řádné ho zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice dne 10.10.2019

Prezenč ní listina
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Podpis:
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\ [ üs-J"
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U

\]

Jan Krejč í

oH uv( ý{ -l

Bc. Zbyněk Kudláč ek

Pavla Mikuš ková

ń
Martin Sklenář

(!/ -d

lng. Libor Stárek

8

SMLOUVA O NAJMU POZEMKU

obec Dobřejovice
lČ : Oo24oL4L
se sí dlem Na Návsi Ż 6,25I 01 Dobřejovice
zastoupená Martinem Sklenářem - starostou
(dóle uvóděna jen jako ,,pronají matel")

a

Staroč eská pekárna s.r.o.
lČ : 26739330
se sí dlem U Kaplič ky 73,25L 01 Dobřejovice
zastoupená Milanem Š indelářem - jednatelem
(dóle uváděn jen jako ,,nójemce")

uzaví rají podle ustanovení s2Ż o1' a násl. zákona ć .89/ } otŻ Sb', obč anský zákoní k, tuto

smlouvu o nájmu č ásti pozemku:
č lánek l.
Pronají matel je vlastní kem pozemku p. č . 595/ to - ostatní plocha o výměře L928 m2,vš e
v obci a katastrální m ú zemí Dobřejovice (dále jen ,,pozemek").
č I ánek I l.

L

Pozemek je ú zemní m plánem urč en jako dopravní infrastruktura a č ásteč nějako zeleň
veřejná, a není urč en k zastavění '

2.

Pronají matel záměr pronajmout č ást výš e uvedené ho pozemku zveřejnil vyvěš ení m na
ú řední desce obecní ho ú řadu v souladu s ustanovení m 5 39 zákona č ,' t28l2oo0 Sb. v době
od 16. 9. Ż oLg do 2. 10. 2019 a v souladu s ustanovení m s 41 odstavec 2 zákona č .
L28/ Ż oo0 Sb. byl pronájem pozemku schválen zastupitelstvem obce dne 10. 10. 2019
usnesen í m č . 2ot9 / L2/ 06.

č lánek ltt.

1.

Pronají mateltouto smlouvou pronají má nájemci č ást pozemku, specifikovanou v č l. l. té to
smlouvy, která je zakreslena ve sní mku katastrální mapy a označ ena č .L. Sní mek
7

katastrální mapy je pří lohou č .L a nedí lnou souč ástí té to smlouvy. Předmětná č ást
pozemku o výměře 35 m2, urč ená k pronájmu, bude už í vána jako plocha k umí stění
pojí zdné prodejny.

Ż.

Nájemce předmětnou č ást pozemku za podmí nek upravených dále v té to smlouvě do
své ho už í vánípřijí má.

3.

Nájemce je oprávněn se souhlasem pronají matele v nezbytné m rozsahu využ í tpozemky
pronají matele pro zajiš tění pří vodu elektrické energie a vody do pojí zdné prodejny.

č lánek I v.

L

Nájemce je oprávněn pozemek už í vat pouze jako plochu pro umí stění pojí zdné prodejny
s následným pří mým prodejem výrobků

2.

azbož í .

Nájemce není oprávněn po dobu trvání nájemní ho vztahu č init nic, č í mby doš lo ke změně

druhu č i způ sobu využ ití předmětné č ásti pozemku. Nájemce bere na vědomí , ž e
předmětná č ást pozemku nesmí brit oplocena.

č lánek v.

L.

Nájemní smlouva se uzaví rá na dobu urč itou do 31. t2.2ozo, poč í najednem 7. I ' 2oŻ o.

Ż ' Pronají matel a nájemce

se dále dohodli, Že neoznámĹli kterákoli ze smluvní ch stran

alespoň 1 měsí c před uplynutí m doby nájmu druhé smluvní straně, Že trvá na ukonč ení
nájmu, nájem podle té to smlouvy se automaticky prodluž uje o dalš í L rok, a to i
opakovaně.

č lánek vl.

L.

Nájemné se sjednává ve výš i 3.000,- Kč / měsí c (bez DPH) s tí m, ž e se smluvní strany
dohodly, ž e nájemné je splatné vž dy k 15.dni pří sluš né homěsí ce na základě faktury
vystavené pronají matelem. K výš e uvedené č ástce nájemné ho bude vž dy připoč teno DPH
v platné výš i.

2.

Nájemné bude hrazeno bezhotovostní m převodem na ú č etpronají matele vedený
Komerč ní banky a's., č . U.6L222oL/ 0100.

3.

V pří padě automatické ho prodlouž ení smlouvy bude výš e nájemné ho kaž doroč ně
valorizováno podle mí ry inflace zveřejněné Č sÚ za předcházejí cí rok'

u

č lánek Vt!.

7'

Smluvní strany prohlaš ují , ž e si jsou vědomy toho, Že nájemní vztah sjednaný na dobu
urč itou lze před uplynutí m doby nájmu vypovědět výhradně po vzájemné dohodě obou
smluvní ch stran.

2

2'

Smluvní strany vš ak výslovně sjednávají , Že pronají matel je oprávněn smlouvu vypovědět
v pří padě, ž e by nájemce přes pí semnou výzvu pronají matele:
- neudrž oval pozemek v řádné m stavu
- už í valpozemek jinak, než je v té to smlouvě sjednáno

-

neuhradĺ l nájemné dle č l. Vl' té to smlouvy do 15ti dnů od pí semné výzvy k uhrazení
dluž né honájemné ho

č lánek VI ll.
1-. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotovení ch, z nichž dvě obdrž í pronají matel a jedno
nájemce.
2' Smluvní strany prohlaš ují , ž e si smlouvu přeč etly, ž e byla sepsána podle jejich pravé a

svobodné vů le a nikoli vtí sni a za nápadně nevýhodných podmí nek, což stvrzují svými
podpisy.

V Dobřejovicí ch dne 11. L0. 2019

obec Dobřejovice
Martin Sklenář, starosta

Staroč eská pekárna s.r.o.
Milan Š indelář, jednatel
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KUPNI SMLOUVA
Smluvní strany:
Boukalová Květa
nar.

Velké Popovice

(dó le je n,, prod óvaj

í cí ")
a

obec Dobřejovice
lČ o: ooząoL41, se sí dlem Na Návsi 26,25t 01 Dobřejovice
zastoupenó Martinem Sklenóřem, starostou
(dóle jen ,,kupujĺ cí ")

uzaví rají podle ustanovení 5 2079 a nás| . zákona č ,.89/ Ż on Sb., obč anský zákoní k, ve znění
pozdějš í ch předpisů , tuto

KUPNí sMLol.tvU.

č lánek l.
Úvodní prohláš ení
L.',1.

Prodávají cí prohlaš uje, ž e je vlastní kem pozemku parcelní č í sloLool1-, k.ú .
Dobřejovice (dále jen ,,pozemek'),který není zatí ž enž ádnou právní vadou, trvá i ke dni
podpĺ su té to smlouvy.

L.2.

Kupují cí prohlaš uje, ž e je mu znám jak fyzický stav pozemku, tak právní stav evidovaný
v katastru nemovitostí .

č lánek lI .
Koupě - prodej
2.1,.

Prodávají cí na základě té to smlouvy prodává (za ú platu odevzdává) kupují cí pozemek
parc. č . Loo/ L, k.ú ' Dobřejovice, vč etně vš ech souč ástí apří sluš enství , se vš emi právy a
povinnostmi s ní m spojenými, a umoŽňuje kupují cí nabýt převáděný pozemek do
vlastnictví , a to za sjednanou kupní cenu/ a kupují cí tento pozemek od prodáva jí cí za
sjednanou kupní cenu přejí má a do své ho Vlastnictví kupuje.

2.2.

Kupují cí se zavazuje zaplatit v hotovosti za převod pozemku dle předchozí ho odstavce
prodávají cí kupní cenu Ve výš ĺ 30 000,- Kč (slovy: třicet tisí c korun č eských), a to do 15

dnů ode dne vkladu vlastnické ho práva

k

nemovitostí .
Stránka 1 z 3

převáděné mu pozemku do katastru

č lánek l!l.
Nabytí vlastnické ho práva
3.1

Smluvní strany té to smlouvy navrhují , aby Katastrální ú řad pro Středoč eský kraj,
Katastrální pracoviš tě Praha-východ, provedl podle té to smlouvy vklad vlastnické ho
práva k pozemku uvedené m v č l' l. odst. ] ..1. ve prospěch kupují cí '

3.2

Smluvní strany té to smlouvy se zavazují vzájemně si poskytnout veš kerou nutnou
souč innost vyž adovanou k provedení vkladu vlastnické ho práva podle té to smlouvy do
katastru nemovitostí .

3.3.

Návrh na vklad vlastnické ho práva bude podepsán prodávají cí a kupují cí souč asně s
podpisem té to smlouvy. Podání návrhu na vklad zajistí kupují cí ,a to bez zbyteč né ho
odkladu po uzavření té to smlouvy, nejdé le vš ak do 10 pracovní ch dnů . Souvisejí cí
správní poplatek za vkladové ŕ í zeníuhradí kupují cí '

3.4.

Strany vyvinou veš keré ú sĺ líke splnění ú č eluté to smlouvy a zavazují se, pokud to bude

nutné podle výzvy nebo rozhodnutí katastrální ho ú řadu, doplnit nebo změnit tuto
smlouvu nebo uzavří t novou smlouvu, která naplní ú č elté to smlouvy, a to ve lhů tě
urč ené ve výzvě nebo rozhodnutí katastrální ho ú řadu' Toto ujednání se vztahuje
přiměřeně na návrh na vklad do katastru nemovitostí a pří lohy.
3.5

Do doby provedení vkladu vlastnictví podle té to smlouvy jsou smluvní strany svými
projevy vů le vázánY a zavazují se bez souhlasu druhé strany nepřevé st předmětný
pozemek na třetí osobu, ani ho jakkoliv nezatí ž itnebo nesjednat práva k nim pro třetí
osobu.

3.6.

Kupují cí nabude převáděný pozemek do vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí
provedeným Katastrální m ú řadem pro Středoč eský kraj, Katastrální m pracoviš těm
Praha-východ.

3.7

Nebezpeč í š kody na pozemku přechází na kupují cí dnem vkladu vlastnické ho práva do
katastru nemovitostí '

č lánek lv.
Závěreč ná uiednání
4.1,

Vzájemná práva a povinnosti ú č astní kův té to smlouvě výslovně neupravená se ří dí
pří sĺ uš nýmiprávn í mi před pisy, zej mé na obč a nským zá kon í kem.

4.2

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž po jednom z nich obdrž í
kaž dá ze smluvní ch stran a jedno s ověřenými podpisy je urč eno pro ří zení o vkladu
vlastnické ho práva do katastru nemovitostí .

4.3

Uzavření té to smlouvy schválilo Zastupitelstvo obce Dobřejovice usnesení m
ć ,.2oI 9/ t2/ ze dne L0. 10. 2oL9. Tento odstavec představuje dolož ku dle $ 41odst. 1
zákona č . L28/ 2oo0 sb., o obcí ch (obecní zří zení ), ve znění pozdějš í ch předpisů .
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4.4

Úč astní ci smlouvy shodně prohlaš ují , ž e jsou způ sobilí k tomuto právní mu jednání , ž e
si smlouvu před její m podpisem přeč etli, rozumí jí a s její m obsahem souhlasí , a ž e ji
uzaví rají svobodně a váž ně. Na dů kaz výš e uvedené ho připojují smluvní strany své

vlastnoruč ní podpisy.

V Dobřejovicí ch dne L4'

I o.2oI 9

V Dobřejovicí ch dne t4. to. Ż olg

prodávají cí

kupují cí
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oBEc DoBŘEJoVI cE
Zastupitelstvo obce Dobřejovice na jednání konané m dne 10. 10. 20L9 na obecní m ú řadě
v Dobřejovicí ch schválilo usnesení m č .2019/ 72/ 08 záměr směny č ásti pozemků parc.č . 595/ 13 a
567/ 2 v k. ú . Dobřejovice. Na základě tohoto usnesení a podle ustanovení 9 39 zákona č .128/ 2ooo
Sb., o obcí ch (obecní zŕ í zení | ,ve zněnĺ pozdějš í ch předpisů , zveřejňuje tento

zamer:
obec Dobřejovice, jako vlastní k pozemků parc.č . 595/ 13 (o celkové výměře

ł 2 m2| a

56712

(o celkové výměře 101 m2)v k'ú . Dobřejovice, má záměr ní ž especifikované č ásti právě uvedených

pozemků v k. ú . Dobřejovice směnit za takové pozemky, které umož ní rozš í ření ú zké hochodní ku
pro pěš í v té to lokalitě. Konkré tně se jedná o (v navazují cí m plánku č erveně vyznač enou):

o
o

č ást pozemku parcelní č . 595/ 13, k.ú . Dobřejovice, o výměře 41 m2,
č ást pozemku parcelní č '.567ĺ 2,k.ú . Dobřejovice, o výměře 8 m2.

567/ ĺ
567/ 2
47m2

595/ ĺ 3
8mz
o

46/ ĺ

o

o

93

obec Dobřejovice
Na Návsi 26,25701 Dobřejovice

obecní ú řad
tel.: 323 603 310, mob.:607 058 184

lČ : 00240141, DlČ : czoo24o141
tel.: 323 637 L72, mob.:725 021828

e-mail: urad@dobrejovice.cz

e-mail

pondělí a středa 9:00 - 11:00 a 14:00 - 18:00
www.dobreiovice.cz

starosta @dobrejovice. cz
Komerč ní banka, a.s. Havlí č kova13, Praha 1
:

č í sloú č tu: 67222otlo1o0

Úřední hodiny:

Zastupitelstvo obce vyzývá vš echny fyzické a právnické osoby, aby ve lhů tě
do 15 dnü ode dne
zveřejnění tohoto záměru uplatnily svoje návrhy, námitky, připomí nky č i nabí dky
a to v pí semné
formě; adresa pro doruč ení - obecní ú řad Dobřejovice, Na Návsi 26,25101 Dobřejovice.
Zájemce
o směnu uvede zejmé na kontaktní ú daje a nabí zené pozemky č i jejich č ásti
ke směně.
Po uplynutí uvedené lhů ty budou otázky spojené se směnou projednány v
orgánech obce.

V Dobřejovicí ch dne 11. 10. 2019

.

vyveseno dne

il

Martin Sklenář
Starosta
-t0-20t9

............

obec Dobřejovice
Na Návsi 26,25L01 Dobřejovice
lČ : 00240141, Dlč : CZ002a0141

tel.: 323 637

tlz, mob.:725 021928

starosta@dobrejovice.cz
Komeľ č níbanka, a.s. Havlí č kova13, Praha 1
č í sloú č tu: 61Ż 22o1/ o7ao
e-mail

:

obecní ú řad
tel.: 323 603 310, mob.: 607 0S8 184
e-mail: urad@dobrejovice.cz
Úřeoní hodiny:
pondělí a středa 9:00 - 11:00 a 14:00 - 18:00
www.dobreiovice-cz

\

l,

OBEC DOBREJOVI CE
Zastupitelstvo obce Dobřejovice na jednání konané m dne 10. 10. 2019 na obecní m ú řadě
v Dobřejovicí ch schválilo usnesení m č . 2019112/ 09 záměr směny pozemků parc. č . 72516, 72517
a č ástí pozemku parc. č . 725/ 10 v k. ú . Dobřejovice. Na základě tohoto usnesení a podle ustanovení
9 39 zákona č . 128/ 2000 Sb., o obcí ch (obecní zří zení ), ve znění pozdějš í chpředpisů , zveřejňuje tento

zamer:

obec Dobřejovice, jako vlastnĺ k pozemku parc. č . 725/ 6 (o celkové výměře 126 m2), parc. č .
725ĺ 7 (o celkové výměře 9L3 m2) a parc. č ,. 7z5/ L0 (o celkové výměře 2670 m2| , vš e v k.ú .
Dobřejov| ce, má záměr ní ž especifikované č ásti právě uvedené ho pozemku v k. ú . Dobřejovice
směnit za takové pozemky, které obci umož ní výhradní vlastnictví jedné stavební parcely vté to
lokalitě a propojení mí stní chkomunikací a cest.
Konkré tně se jedná o (vyznač eno č erveně v navazují cí m plánku):
o pozemek parcelní č '.7Ż 5ĺ 6,k.ú . Dobřejovice, o výměře L26m2,
O pozemek parcelnĺ č .725| 7 , k'ú . Dobřejovice, o výměře 913 m2,

o
o

č ást pozemku parcelní ć ,.7z5/ Lo, k.ú . Dobřejovice, o přibliž né výměře 75 m2,
a č ást pozemku

parcelní č '7Ż 5/ Lo, k'ú . Dobřejovice, o výměře 505

m2'

72s/ 10

72s/ 7
913m2

5A5m2

obec Dobřejovice

obecní ú řad

Na Návsĺ 26,251' 01 Dobřejovice

tel.:323 603 310, mob.:607 058 184

lČ : oo24o14] ', Dlč : CZ00240141

e-mai

tel.: 323 637 tLz, mob.:725 021828

Úřeoní hodiny:

e-mail

: starosta @dobrejovice.cz
Komerč ní banka, a's, Havlí č kova13, Praha
č í sloú č tu: 6L2z2oI / o7oo

1

I

:

urad@dobrejovice.cz

pondělí a středa 9:00 - 11:00 a 14:00 - 18:00
www.dobreiovice.cz

Zastupitelstvo obce vyzývá vš echny fyzické a právnické osoby, aby ve lhů tě do 15 dnů ode dne
zveřejnění tohoto záměru uplatnily svoje návrhy, námitky, připomí nky č i nabí dky a to V pí semné
formě; adresa pro doruč ení - obecní ú řad Dobřejovice, Na Návsi 26, Ż 5L 01 Dobřejovice. Zájemce
o směnu uvede zejmé na kontaktní ú daje a nabí zené pozemky č ijejich č ástl ke směně.
Po uplynutí uvedené lhů ty budou otázky spojené se směnou projednány v orgánech obce.

V Dobřejovicí ch dne 11. 10. 2019

Martin Sklenář
Starosta

Sejmuto dne

obec Dobřejovice

obecní lĺ řad

Na Návsi 26, 25L01 Dobřejovice

tel.: 323 603 310, mob.:607 058 184

| Č : 00240141, DlČ : czoo24o141
tel.: 323 637 LL2, mob.: 725 021828

e-mail

e-mail: starosta @dobrejovice.cz
Komerč ní banka, a.s. Havlí č kova 13, Praha 1

č í sloú č tu: 6t222ot/ otoo

: urad@dobrejovice.cz
Úřední hodiny:
pondělí a středa 9:00 _ 11:00 a 14:00 - 18:00

www.dobreiovice.cz

t

OBEC DOBREJOVI CE
Zastupitelstvo obce Dobřejovice na jednání konané m dne ] .0. 10. 2019 na obecnĺ m ú řadě
v Dobřejovicí ch schválilo usnesení m č ,. Ż O19/ 1'zlto záměr pronájmu č ástí pozemků parc.č . 725 v k.
ú . Dobřejovice. Na základě tohoto usnesení a podle ustanovení 5 39 zákona č . 128/ 2ooo Sb., o obcí ch

(obecní zří zení ),ve znění pozdějš ĺ ch předpisů , zveřejňuje tento

zamer:
obec Dobřejovice, jako vlastní k pozemků parc.č . L49/ L4 (o celkové výměře 3455 m2) a 558
(o celkové výměře 1060 m2) v k.ú ' Dobřejovice, má záměr ní ž especifikované č ásti právě uvedené ho
pozemku v k. ú . Dobřejovice pronajmout. Konkré tně se jedná o (v navazují cí m plánku č erveně

vyznač enou):

o
o

č ást pozemku parcelní ć . t49lL4, k.ú . Dobřejovice,
č ást pozemku parcelní č . 558, k.ú ' Dobřejovice,
obě č ásti o celkové výměře výměře 330 m2
62J
49/ 1 5

47U'

!

49,/

I

,l

4 7uą

17Ul
I

i
I
I

9l

i

r

3J/ 54

477/ 1

558

obec Dobřejovice

obecní ú řad

Na Návsi 26,25t 01 Dobřejovice

tel.:323 603 310, mob.:607 058 184

lč : oo24o14] ., DlČ : czoo24o141

e-mai

tel.: 323 637 ttz, mob.: 725 021 828
e-mail

:

starosta@dobrejovice.cz

Komerč nÍ banka, a.s. Havlí č kova13, Praha 1

č í sloú č tu: 6122201'

/

o1o0

: u rad@dobrejovice.cz
Úrednĺ hodiny:
pondělí a středa 9:00 - 11:00 a 14:00 - 18;00
I

www.dobreiovice.cz

Zastupitelstvo obce vyzývá vš echny fyzické a právnické osoby, aby ve lhů tě do 15 dnů ode dne
zveřejnění tohoto záměru upI atnĺ ly svoje návrhy, námitky, připomí nky č i nabí dky a to V pí semné
formě; adresa pro doruč enĺ -obecní ú řad Dobřejovice, Na Návsi Ż 6,25L 01 Dobřejovice' Zájemce
o pronájem uvede zejmé na kontaktní ú daje a nabí zené roč ní nájemné .
Po uplynutí uvedené lhů ty budou otázky spojené se směnou projednány v orgánech obce'

V Dobřejovicí ch dne 1] .. 10. 2019

l

ĺ

-l0_ l0lg

Martin Sklenář
Starosta

Vyvěš eno dne

obec Dobřejovlce

obecní ú řad

Na Návsi 26,25L 01 Dobřejovice

tel.;323 603 310, mob.:607 058 184
e-mail: urad@dobrejovice.cz
Úřední hodiny:
pondělí a středa 9:00 _ ] .1:00 a t4:00

lČ : oo24o141, DlČ : CZ00240141

tel.: 323 637 L72, mob.:725 021828
e-mail: starosta@dobrejovice.cz

Komerč ní banka, a's, Havlí č kova13, Praha 1
č í sloú č tu: 6t22zo!/ otoo

www.dobreiovice.cz

_

18:00

Pří kazní smlouva č . 1909201901

(uzavŕ ená dle ustanovení $ 2430 a následují cí ch zákona č ..89/ 2012 Sb., obč anské ho zákoní ku)

č tĺ Í nekl.
Smluvní strany
1.1

TNT Consultĺ ng, s.ľ .o.
I CO 25528114
DI Č : CZ25528\ I 4
se sí dlem: Kpt' Stľ ánské ho 978/ 13, 198 00 Praha
1257
zapsána: v

oR vedeným Městským

14 _ Č erný Most

1

soudem v Praze, oddí l C, vloŽka 197282

zastoupená: I ng. I renou Lapeš ovou, jednatelkou
bankovní spojenĺ : : Fio banka, ě. iL.290026686612010
kontaktní osoba: I ng. I rena Lapeš ová' tel.777 077 I 87
dále jen ,,pří kazní k''

| .2

ob3c Dobřejovice
I CO:00240141
DI Č : CZ0024Ol4l
se sí dlem: NaNávsi 26,251 01 Dobřejovice
zastoupena: Martinem Sklenářem, starostou obce
bankovní spojení : Komerč ní banka, a. s., č . ű' 6L2Ż 20I / 0100
kontaktní osoba: Martin Sklenář, tel.:7Ż 5 02I 828, e-mail: uľ ad@dobrejovice.cz
dále jen ,,pří kazce "

uzavřely ní Že uvedené ho dne, měsí ce a ľ oku v souladu s ustanovení m $ 2430 a násl. zákona
č ). 89l20I 2 Sb., obč anské hozákoní ku, tuto pří kazní smlouvu (dále jen ,, smlouva").

č tĺ tnekI I .
Předmět smlouuy
2.1

Předmětem té to smlouvy je ú platné obstarání niž e specifikované zálež itosti _ zajiš tění
podání Žádosti o dotaci ze Státní ho fondu dopravní infľ astruktury - opatření ke zvýš ení
bezpeč nosti nebo plynulosti dopľ avy nebo opatření ke zpří stupňování dopravy osobám s
omezenou schopností pohybu nebo orientace' pro projekt ,,Dobřejovice - zklidnění
dopľ avy - I . etapa" - pŤ í kazce pří kazní kem' a to uskuteč nění m č innosti č i právní ch
jednání jmé nem a na ú č etpÍ ikazce (dále jen ,,zálež itost").

2.2

Pří kazní k se zavazuje zálež itost zaÍ í dit a uskuteěnit a postupovat při tom s odbornou pé ěí ,
podle pokynů pří kazce a v souladu se zájmy pří kazce. Pří kamí k je povinen pří kazci bez
zbyteč né ho odkladu sdělovat vš echny jí m zjiš těné skuteč nosti, které by mohly ovlivnit č i
změnit pokyny č i zájmy pří kazce. od pří kazcových pokynů se pří kazní k mů Že odchýlit,
pokud to je nezbytné v zájmu pří kazce a pokud nemů Že vč as obdľ Žet jeho souhlas.

2.3

2.4

Pří kazní k je povinen podat pří kazci zprź lvu o postupu plnění pří kazu, kdykoliv o to
pří kazce pí semně poŽádá.
Pří kazní k je oprávněn pověřit plnění m té to smlouvy třetí osoby. Za jejich č innost vš ak
pří kazci odpoví dá' jako by pÍ ikaz prováděl sám. Pokud pří kazce ýslovně a pí semnou
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k ýběru konkré tní ho náhľ adní ka, nebude pří kazní k
za š kodu, kteľ ou by takoqý náhĺ adní k způ sobil' ani Za š kodu

ť oľ mou dá pŤ í kazní kovipokyn

odpoví dat

způ sobenou chybnou volbou náhľ adní ka.
Ż .5

Pří kazce se zavazuje platit pří kazní kovi ú platu podle č lánku I V. té to smlouvy, sdělovat
pří kazní kovi vč as vš echny skuteč nosti a předkládat mu listiny potřebné k řádné mu plnění
té to smlouvy pří kazní kem.

2.6

obě strany se zavazuji poskytovat si při plnění té to smlouvy potřebnou souč innost.

Clú nek I I I .
Pľ dva ű povinnosti stran
Pří kazní k se zavazuje, ž e pto ptí kazce poskytne komplexní služ by pro zí skání dotace
ž e se jedná zejmé nao tyto č innosti ajednání :

3.1

a)
b)
c)
d)
e)
Đ
g)
h)
i)

s

tí m,

návrh pľ o nejvhodnějš í dotač ní titul;
zpracování kompletní ž ádosti o dotaci;
zajiš tění podání Žádosti o dotaci;
podpora pŕ ircalizaci dotač ní hoprojektu;

poskytnutí vš ech informací dů leŽitých pľ o udrž ení jiŽziskané dotace;
zpracovánizávěręěné Žádosti o platbu;
rea| izace výběľ ové ho ŕ í zeni dle podmí nek SFDI ;

komunikace s poskytovatelem dotace;
manaŽerské tí zení realizace projektu.

Pří kazce je povinen poskytnout souěinnost při zajiš ť ování sluŽeb pro zí skání dotace a
zároveřlje povinen poskytnout veš keré informace o změnách v projektu, které by mohly

3.2

mit za následek pozastavení nebo odebrání dotace.

Pří kazní k nenese ž ádnou odpovědnost v pří padě záporné ho vyŕ í zení Žádosti o dotaci ani za
její pří padné odebľ ání nebo krácení , pokud pří kazní k závaž ným způ sobem neporuš í
povinnost vyplývají cí z jeho funkce.

J.J

č tónek I V.
odměna

4.I

PÍ í kazce se zavazuje zap| atit pří kazní kovi:

a. za zpÍ acování ž ádostĺ o dotaci odměnu ve qýš i 19.000'_ Kč bez DPH, která je splatná do
l5 dnů ode dne doruč ení Žádosti na adresu poskytovatele dotace;

b. za zpracování a oľ ganĺ zaci zadávací ho ŕ í zenív

ľ eŽimu zaktuky malé ho rozsahu mimo
rež im zákona 13412016 Sb. odměnu ve výš i č iní 17.000,- Kč bez DPH, kteľ á je splatná do
15 dnů ode dne ukonč ení zadávacihotizení ;

Bude-li zjaké hokoliv dů vodu nezaviněné ho pochybení m na stľ aně pří kazní ka třeba
zadź yací Í izeni opakovat (např. nebude podáno dostateč né množ ství nabí dek, zadavatel
Í í zenízruš i zdů vodu zź sadnich chyb vtechnické č i projektové dokumentaci a dalš í ch),
zavazuje se pří kazce zap| atit pří kazní kovi ke sjednané ceně v odst. 4. l. b) té to smlouvy
pří platek ve ýš i 7.000'- Kč bez DPľ Jzakaž dédalš í opakované vyhláš enizakázky.

c.

za tlnalizaci pľ ojektu vč etně manaž eľ ské hoří zení odměnu ve výš i 44.000,_ Kč bez
DPH, kteľ á je splatná do l5 dnů ode dne připsání dotace na ú č etptikazce.
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K odměně

se přiěí tá

DPH v aktuální platné výš i'

Uvedené č ásti odměny budou hrazeny převodem na bankovní ú č etpří kazní ka na základě jí m
vystavené faktury' Za den zaplacení pří sluš né č ásti odměny je vŹdy pokládán den připsání
faktuľ ované č ástky na ú č etpŕ í kazní ka.
4.Ż

V pří padě ukonč ení platnosti té to smlouvy odstoupení m, výpovědí nebo odvolání m
ptikazu,jsou odměny Za kaŽdou zahájenou č innost splatné do 15 dní ode dne ukonč ení
smlouvy.

4.3

Pří kazce je povinen uhľ adit pří kazní kovi veš keré náklady, které v souvislosti s podání m
ž ádosti o dotaci l,rynalož i na poří zení chybějí cí dokumentace, její Ž předloŽení je
vyž adováno jako souč ást podání Žádosti o dotaci. Takoqými náklady jsou zejmé na náklady
souvisejí cí s poří zení m stavební pľ ojektové dokumentace, znaleckých posudků , stavební ch
povolení a spľ ávní poplatky.

č ltűnek V.
Doba tľ vú nísmlouvy
5.1

Platnost té to smlouvy konč í splnění m závazkű', kteľ é upľ avuje, nejpozději vš ak dnem,
kteým konč í doba udrŽitelnosti pľ ojektu uvedené ho v č lánku I I . odst. 2.1.

Cldnek VI .
Výpověď a odvolóní pří kazu
6.1

Pří kazní k mů Že pří kaz vypovědět před uplynutí m đ obytrvání smlouvy, nejdří ve vš ak ke
konci měsí ce následují cí ho po měsí ci, v němŽ byla vypověď doľ uč ena.Je-li dů vodem
ýpovědi neplnění závazku ze strany pÍ ikazce, pÍ í kazcenahľ adí pří kazní kovi náklady,
které do té doby měl, a š kodu, kteľ á mu v té to souvislosti vznikla, jakoŽ i pří sluš nou
odměnu đ leustanovení ělánku I V. odst. 4.2 té to smlouvy.

6.2

Pří kazce mů Že pŕ ikaz odvolat přeđ uplynutí m doby trvání smlouvy, nahľ adí vš ak
pří kazní kovi náklady, které do té doby měl, a š kodu, která mu v té to souvislosti vznikla,
jakož i pří sluš nou odměnu dle ustanovení č lánku I V. odst. 4.2 té to smlouvy.

Clú nek VI I .
odstoupení od smlouvy
od té to smlouvy mů ž epří kazní k odstoupit, ocitne-li se pří kazce v pľ odlení s

7.r

ú hľ adou
je
odměny, k ní Ž podle č lánku I V té to smlouvy povinen, a to po dobu delš í neŽ 15 dnů .

7.2

od té to smlouvy mů Že pří kazce odstoupit, poľ uš í -lipří kazní k podstatným způ sobem
některou povinnost speciť rkovanou v té to smlouvě.

7.3

Úeĺ nry odstoupení od té to smlouvy nastanou dnem, kdy bude pí semné odstoupení stľ any
odstupují cí druhé straně doruč eno. oznámení o odstoupení od smlouvy se povaŽuje za
doruč ené nejpozději 15. den od jeho odeslání .

7.4

V pří padě odstoupení pŤ ikazce nahradí pří kazní kovi náklady, kteľ é do té doby měl, a
š kodu, která mu v té to souvislosti vznikla' jakoŽ i pří sluš nou odměnu dle ustanovení
č lánku I V. odst. 4.2té to smlouvy.
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Č tttnek VI I I .
Smluvní pokutĺ l
8.1

Strany té to smlouvy si sjednávají pro pří pad' Že pÍ í kazní kpoľ uš ípovinnost uvedenou
v č lánku I I I . odst. 3 ' 1 té to smlouvy, povinnost pří kazní kazap| atit pÍ ikazci smluvní pokutu
ve ýš i pľ vní č ásti odměny specifikované v č lánku I V. té to smlouvy.

8.2

Stľ any té to smlour,y si sjednávají pro pří pad pľ odlení pří kazce s ú hradou odměny, kniž je
podle č lánku I V. té to smlouvy povinen' povinnost pÍ ikazce zap| atit pří kazní kovi smluvní
pokutu ve qýš i 0,l o^ zakaŽďý den prodlení .

8.3

Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů poté , co bude pí semná ýzva kú hľ aděsmluvní
pokuty jedné strany doruč ena stľ aně druhé ' respektive bude kjejí ú hľ adě prokazatelně
vyzvána.Yýzva k ú hľ aděsmluvní pokuty se povaŽuje za doľ uč enou nejpozději 15. den od
její ho odeslání . V pří padě výzvy pro pří kazce musí být ýna doruč ena na adresu sí dla
uvedenou vč lánku I . odst. 1.2.v pří padě wýmv pľ o pří kazní ka pak na korespondenč ní
adresu uvedenou v ělánku I ' odst. 1.1.

Clú nek I X.
Pov i nno st mlč e n livo sti
9.1

9.2

Pří kazní k Se zavazuje zachovávat mlč enlivost o skuteěnostech tvoří cí ch obchodní
tajemství pŕ ikazce a zdtŽet se veš keých aktivit, kteľ é by mohly poš kodit dobré jmé no ěi
zajmy pŕ ikazce. Dále se pří kazní k zavazuje nevyuŽit skuteěností , o nichŽ se dozvěděl v
dů sledku jeho vztahu k pří kazci zaloŽené ho touto smlouvou, pro sebe č i pro jiné ho ani
neumoŽnit jejich vyuŽití třetí m osobám. Tyto povinnosti tľ vají i po skonč ení trvání té to
smlouvy, jakoŽ i poté , co dojde k odstoupení od ní některou ze stľ an ěi oběma stranami.
JestliŽe pří kazní k zí ská při jednání o té to smlouvě nebo v souvislosti s její m uzavření m o
pŕ í kazci dů věrné ú daje nebo sdělení , je povinen zabezpeč it, aby nebyly meuŽity nebo

wzrazeny.

Clónek X.
Vyš š ímoc
10.1

Smluvní strany nejsou odpovědny za dů sledky nesplnění sqých závazktlvč as a řádně' je-li
pří č inou takové hoto nesplnění zt.ľ azku vyš š ímoc' pokud strana neplní cí závazky uč inila
vš e pro to, aby vzniku vyš š ímoci zabtánila.

10.2

Je povinností smluvní strany upozorňovat druhou smluvní stľ anu na okolnosti vyš š ímoci,
které mohou negativně ovlivnit plnění její ho závazk:ů , a to natolik vč as' aby pokud moŽno

druhé smluvní stľ aně nevznikla š koda. Nesplnění té to povinnosti

je

podstatným

poruš ení m smluvní ch povinností .
10.3

Termí n ,,vyš š ímoc" označ uje pľ o ú č elyté to smlouvy ž ivelné katastrofu vč etně větrné
kalamity, války, násilná povstání , teror, zásahy ze stľ any orgánů moci státu, moci
zákonodárné , qýkonné a soudní ' generální stávky postihují cí hĺ omadně subjekty i jiné neŽ
odběratele a dodavatele.

Stránka 4 z 5

Clú nek XI .
Zĺ tvěreč núustanovení

1.1
lI .2

1

Tato smlouva nabývá platnosti a ú č innostidnęm podpisu smluvní mi stranami.

Tato smlouva mů Že být měněna

č i doplňována

pouze pí semnou formou

v

podobě

postupně č í slovanýchdodatků .

11.3

Pokud jakýkoliv závazek vyplývají cí zté to smlouvy je nebo se stane neplatným nebo
nevymahatelným jako celek nebo jeho č ást, nemá tato skuteěnost vliv na vymahatelnost
nebo platnost ostatní ch závazki zté to smlouvy. Smluvní strany se zavanlji v rámci té to
smlouvy nahľ adit formou dodatku k té to smlouvě nebo nahľ azenim té to smlouvy novou
smlouvou tento neplatný nebo nevymahatelný oddělený závazek takovým noým platným
a vymahatelným závazkem, jehoŽ předmět bude v nejvyš š í mož né mí ře odpoví dat
předmětu pů vodní hoodđ ělené hozávazku, jakoŽ i vů li smluvní ch stran pľ ojevené při
uzav í r aní té to smlouvy.

I I .4

Smluvní stľ any prohlaš ují , Že tato smlouva představuje ú plnou dohodu o veš keqých její ch
náleŽitostech a neexistují náleŽitosti, které by smluvní strany v té to smlouvě neujednaly.
Mezi smluvní mi stranami neexistují ž ádna souvisejí cí pí semná, ú stní ani konkludentní
ujednání týkajicí se předmětu té to smlouvy, která by nebyla v té to smlouvě uvędena.

11.5

Smluvní strany výslovně deklarují , Že jsou si ve sých pľ ávech a povinnostech rovny a
Žádnou ze smluvnĺ ch stran nelze povaŽovat za slabš í smluvní stranu závazkové ho
právní ho vztahu vzniklé ho dle té to smlouvy.

1.6

Smluvní Stľ any se zavazuji informovat se navzájem o vš ech skuteč nostech, kteľ é mohou
mí t vliv na plnění dle té to smlouvy nebo se jinak dotýkají druhé smluvní stľ any.

l

11.7

Závazky vyplývají cí z té to smlouvy jsou závazné

i

pľ o pří padné právní nástupce

smluvní ch stľ an.
1

1.8

Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotovenich, z nichž ' po jednom obdľ Ží kaž ďá ze
smluvní ch stran'

1

l.9

Pľ áva a povinnosti smluvnĺ ch stran touto smlouvou výslovně neupravené se ří dí obecně
závaznými právní mi předpisy, zejmé nazákonem č .89l2O12 Sb., obč anským zákoní kem.

ll.10

Smluvní strany společ ně pľ ohlaš ují ,Že se před podpisem té to smlouvy podrobně
seznámily sjejí m obsahem, sobsahem té to smlouvy zcela a bez qýhĺ ad souhlasí , tato
smlouva byla sepsaná podle jejich pravé a svobodné vů le prosté jaké hokoliv omylu č i

nátlaku a na jejich stľ aně nejsou Žádné překáŽky, které by bľ ánily sjednání a podpisu té to
smlouvy.

V Dobřejovicí ch

dne

V Pľ aze dne

pří kamí k

pří kazce
Maľ tin Sklenář

I ng. lrena Lapeš ová

starosta obce

jednatelka
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Plná moc
obec Dobřejovice
I CO: 00240141
D| Č : CZ0OŻ 4O14|
se sí dlem: Na Návsi 26,25l 0l Dobřejovice
zastoupena: Maľ tinem Sklenářem, staľ ostou obce
jako ,,zmocnitel"

zplnomocňuje tí mto sqým ní ž euvedeným podpisem

TNT Consulting, s.r.o.
I Co: Ż 5528114
DI Č : CZŻ 5528l14
sí dlem: Kpt. Stránské ho978113,l98 00 Pľ aha l4 _ Č erný Most
společ nost zapsána v oR vedené m Městským soudem v Praze, vloŽka C, oddí l 19128Ż
spoleěnost Zastoupena paní I ng. I renou Lapeš ovou, jednatelkou
jako ,,zmocněnce"

k zastupování ve vš ech záletitostech a jednání ch souvisejí cí ch s podání m ž ádosti o dotaci a
svyří zení m dotace, a to před správci pří sluš né hodotač ní hoprogramu' jinými í ňady a orgány státní
spľ ávy a mí stní samosprávy a s právnickými a ýzickými osobami. Dále jednat mým jmé nem a č init ve

shora uvedené záleż itosti veš keré ú kony vč etně podávání pí semných návrhů
vzdávat se řádných a mimořádných opľ avných prostředků .

a

Źádosti, podávat i

Tato plná moc Se ýká zejmé na práv a povinností dle oběanské ho zákoní ku, tľ estní ho zákoní ku,
oběanské ho soudní ho řádu, trestní ho řádu' správní ho řádu, daňové ho řádu, soudní ho řádu správní ho,
zákoní ku pľ áce a insolveč ní ho zź lkona.
Beru na vědomí , ž e zmocněnec je oprávněn ustanovit si za sebe zástupce a pokud jich ustanoví
ví ce, souhlasí m, aby kaž dý z nich jednal samostatně.
Tato plná moc Se uděluje na dobu platnosti Pŕ í kazní smlouvy č . 1909201901.
Název projektu: ,,Dobřejovice - zklidnění dopľ avy I . etapa...

-

V Dobřejovicí ch

dne

Obec Dobřejovice
zmocnitel
Přijí mám zmocnění

Y

Praze dne........

TNT Consulting, s.ľ .o.
zmocněnec

OBEC DOBREJOVI CE

Rozpoč tové opatření č í slo9l2ot9

Zastupitelstvo obce Dobřejovice na své m zasedání dne 10.10.2019 schválilo usnesení m č í slo
2019 / Lzl L4 toto rozpoč tové opatřen í :

Přiimv:
Paragraf 2Zí .2- Silnice

+

811 716 Kč

+

200 000 Kč
611 716 Kč

VÝdaie:
Paragraf 3639

- Komunálnĺ služ by a ú zemní rozvoj j.n
Paragraf 2212- Sllnice

+

V Dobřejovicí ch dne 11.10.2019

ł
Vyvěš eno dne

.....

ĺ

í

_10_

Martin Sklenář
Starosta

E

20ĺ 9

obec Dobřejovice

obecní ú řad

Na Návsi ?:6, 25L 01 Dobřejovice

tel.; 323 603 310, mob.:607 058 184

lČ : oo24o141, Dlč : czoo24o141

tel.: 323 637 772, mob.: 725 021828
e-mail

: starosta @dobrejovice.cz
Komerč ní banka, a.s. Havlĺ č kova13, Praha 1
č í sloú č tu: 67222oL / o1oo

: urad@dobrejovice.cz
Úřeuní hodiny:
pondělí a středa 9:00 - t1:00 a 14:00 - 18:00
www.dobreiovice.cz

e-mail

č ĺ slosmlouvy: 5'1758/ 000óó001/ 20

19 -

KH/ Pí / BS

Smlouva o smlouvě budoucí o zří zení služ ebnosti inž enýľ skésí tě
Ní ž epsané ho dne, měsí ce a roku uzaví ľ ajía podpisem již uzavřely podle ustanovení $ 509' $
t267 a $ 1785 anásl. zł ákona č ,.89/ 2012 Sb., obč anský zfüoní k vkontextu s $ 25 odst. ó pí sm.
d) a $ 36 odst. 3 zĺ í konaě. I 3l1997 Sb., o pozemní ch komunikací ch, ve znění pozdějš í ch
předpisů

Středoěeský kraj
I č : 70891095, DI Č : CZ7089l095

l1, PSČ l50 21
ú drž bousilnic Středoč eské ho kľ aje'

sę sí dlem: Prďra 5 _ Smí chov, Zborovská

zastoupený Krajskou spľ ávou
pří spěvkovou organizací

a

tČ : oooooo0l, DI Č : CZ0006600l
se sí dlem: Pľ ďla 5 _ Smí chov, Zborovská l1, PSČ 150 21
zastoupenou Mgľ . Zdeňkem Dvořákem, MPA, ředitelem Kĺ ajské správy a ú drŽby silnic
Středoč eské ho kraj e, pří spěvkové organizace'
zastoupeným na základě plné moci ze dne l.1l.20l5 Petem Holanem, vedoucí m TSU oblast
Kutná Hora
opľ ávněným k výkonu práv a povinností Středoěeské ho kľ aje podle zákona č . 1 3i 1 997 sb.'
o pozemní ch komunikací ch ve zněnĺ pozdějš í ch předpisů
bankovní spojení : Komerč ní banka, a.s., č . ú ětu: 773016110100
(dále jen budoucí povinný)

a

Obec Dobřejovĺ ce
I Č :00240l41
se sí dlem Na Návsi 2ó, Dobřejovice, 251 01 Rí č any
zastoupená starostou Maľ tinem Sklenařem
bankovní spojení : Komerění banka a.s, č . tňtll:6I Ż 220ll0100
(dł ĺ üe jen budoucí oprávněný)
tuto

smlouvu o smlouvě budoucí o zřĺ zení služ ebnosti inž enýľ skésí tě
k pozemní komunikaci a podmí nkĺ ĺ mstavby a provozu

,rZatľ ubnění přĺ kopu ul. Koš umbeľ k v obci Dobřejovĺ ce"

\t

1.

uvedené nernovltos
II,
na zák'adě
uěastní ků vzniká
dohody
Dlę
2'1

'#

prauomo"né ho
jeho likvidac'

_

p'""."* ;l

zadź ięstanovených
té to smlouvy

podmí nek:

ľ * * ľ * *':'-"* * * * fi* ľ 'ľ * m
pří sluŠ nen"

rozhodnutĺ

budoucí

_^ ''hwtně nutnou dobu

zajiš tění
za irlelem

pov!nnÝ.!] 'Z;ęj} e[ -ľ ľ J# ili;;

ho povinné ho

* \ "$lł :lľ iliiä "l

ľ rradit budouc

znenr
v platné ĺ n

l

Ípozemku'
ä :ff'ffi

ľ --,ľ ł ľ

-'-'-

pomocnć _n-ľ ;ľ lľ '
iáui* 'e*

pozemku t
l-' _- hrrrlotlcí rn ptlvinné m

.'Ť u:oT,1'H'il] .u',

ä jtľ :liľ ľ ľ :ľ ;'ŕ 'ľ :"'ľ J
c) budoucí -ľ ĺ ;'* * ľ [ ł ľ ľ ą:ĺ 'fu

:)* '* ;* '

budoucí ho

:;:o"^ '

ľ ffi| ,trľ ľ pľ dffimlouVoU,
zákorrĺ kt

opĺ ávněné ho'

a

to

-

na uvedení budoucí ho povinné ho pozemku do stavu dle TP | 46 a vyjádření správce
nemovitosti ě j. 4t42l 19'ł < sÚsru< ĺ T/ Plc ze dne t3,6.20t9,
na zpfistupnění dokumentace inŽenýrské sí tě v ujednané m rozsahu, a není -li ujednaľ r, v

-

rozsďtu nutné m k ochľ aně jeho opĺ ávněných zájmů .

2.2 Zfu;lka na obnovení konstrukce vozovky a na ú pravu silniění ho pří kopu a silnič ní ho
pomocné ho pozemku je stanovena na 60 měsí ců od sepsaní předávací ho protokolu mezi
budoucí m povinným a budoucí m oprávněným. Stavební pľ áce budou prováděny dle
pravomocné ho rozhodnutí silnič ní ho správní ho uřadu o zvláš tní m uä vĺ í nísilnice.

ilI
3.1 Smluvní strany se dohodly, ž e za omezení výkonu vlastnické ho práva kpředmětné
nemovitosti (budoucí mu povinné mu pozemku) poskýne budoucí opní vněný budoucí mu
povinné mu jednorŁovou ú hradu stanovenou Cení kem Středoěeské ho kraje k lihradě
nájemné ho, nrĺ hľ ađ yz-azřizeni služ ebnosti inŽenýrské sí tě a za omezené už í vrĺ nísilnic I I . a I I I .

výpoětu:
tří d ve Středoěeské m kraji, s rič inností od l.5.2018 dle nĺ ĺ sledují cí ho

Výpoč et:
ě.

druh zńsahu

silnice

I rr/ 0031

1

podé lné ulož ení do zelené ho pasu, přĺ kopu apod.

sazba (Kč )
20,-

rozsah zásrhu

č ĺ Ĺstka(Kě)

99m

celkem bez DPH

3.2 Tuto ěástku, ke které bude připoč tena platná sazba DPH pro pfisluš ný rok, ve kterem bude
provedena fakturace, uhradí budoucí oprávněný před zahájení m stavební ch prací na základě
vyhotovené zálohové faktury KSUS (o vystavení faktury nuü1o zaž .ä dat) na bankovní ú č et
budoucí ho povinné ho se splatností nejpozději do 30 dnů ode dne její ho doruč ení budoucí mu
oprávněné mu.

3.3 Zěiohabude vypořádana daňoým dokladem po skonč ení stavby podle skuteč né ho rozsahu
a způ sobu pľ ovedení aĺ sahu do pozemku p.č . 537/ 9 v k.ú . Dobřejovice před podání m návľ hu
na vklad do katastru nemovitostí . K vypořádani zä I ohy je budoucí oprávněný povinen předlož ĺ t
geometľ ický plan skuteč né hoprovedení stavby.

I V.
4.1 Smluvní strany se dohodly:

a)

_
_

_
b)

-

\I

kterykoliv z ú ěastní ků mů Že od té to smlouvy ođ stoupit v pří padě, Že:
předmětrou stavbou nedojde k dotč ení nemovitosti sjednaní m služ ebnosti inž enýrské sí tě
dle té to smlouvy
nedojde k vydĺ ĺ nípravomocné ho roż rodnutí o povolení stavby a stavba nebude
ľ ealizována, pří padně nebude vydano rozhodnutí o zvlrĺ š tní muŽí vrĺ rrísiinice
dů sledkem odstoupení od té to smlouvy je neuzavření smlouvy o zŕ í zenísluž ebnosti
inž enýrské sí tě ú ěastrí ky ve lhritě dále uvedené ,
budoucí povinný je optávněn odstoupit od té to smlouvy v pří padě, Že:
budoucí opľ ávněný ve stanovené m termí nu neuhĺ adí č ástku uvedenou v č . I I I .
budoucí oprávněný nesplní podmí nky stanovené v pří sluš né m vyjádření budoucí ho
povinné ho a ľ ozhodnutí o zvláš tní m už í vanísilnice.

1980,I 980,-

4'2

v pffpadě, ž 'e z dť tvodu uvedené ho v-odst. 4.1 pí sm. a) té to smlouvy
nebude budoucí m
oprávněným stavba inŽenýrské sí tě realizovĺ ĺ na
a nedojj" t ante.ní ve smlouvě uvedených

nenrovitostí sjednrĺ ní m sluŽebnosti inż enýrské sí te, je
budoucí povinný povinen vľ átit
budoucí mu oprávněné mu vyplacenou jednorazovo"u
ť rhľ adu Za zÍ í zęnísluŽebnosti
inž enýrské sí tě. a to v termí nu đ oó0 dnů ote
dne doruč ení pí semné hooznĺ ĺ meníbudoucí ho
oprávněné ho o odstoupení od smlouvy..Budoucĺ povinnýje
vš ak oprávněn si zjednorázové
ú hľ acly budoucí ho oprávněné ho ponóchat č ástku
odpoí ĺ ä a;ĺ cí
prokazatelně v-y_naloŽeným
nákladů m, k1eľ é mu v souvislosti se zří zení m sluŽeĹnosti
přej ukoněení m tJto smlouvy
vznikly.

4'3 Úč inky odstoupení nastanou dnem doruč ení jeho pí semné ho
vyhotovení druhé smluvní
straně.

V
Smluvní stľ any se dohodly' Že smlouvu o zŤ í zenl
sluż ebnosti inž enýrské sí tě k nemovitosti
uvedené v č l' I ' té to
nejpozději
ao
l .oku ode dne pľ otokolrĺ rní hopředrĺ ní
.u'ľ ř9Ľ 'sm] ľ vy
dotč ené hopozemku KSÚs
a dodlí ní GP. Podklä dy pro návľ h smlouvy . ..ří ;;i
sluŽebnosti
inŽenyľ ské

sí tě předlož í budoucí mu povinné m'
9í oä u.ĺopní vněný a na své .,,ĺ ł ĺ uayzajistí
vklad práva odpoví dají cí musluž ebnoś tiinŽenýľ ské
sí tě do kä tastru nemovitostí .

VI .
6' 1

Budoucí povinný touto smlouvou prohlaš uj e, ž e vydálvá
budoucí mu oprávněné mu

souhlas
s umí stění m a provozem zatizeru za ú č elem
vydł í nípří sluš né hoľ ozhodnutí o umí stění a
povolení stavby' K tomuto ť lč elubudouc{ povinný
.* o"ĺ ui" uudoucí ho oprávněné ho předlož it
smlouvu jako vyjádření ú č astní kave správní m
ří iení o pouä l"nĺ stavby.

vn.
7'1 Smluvní
js9ľ .smlouvou vé u:ĺ ľ lypodobu, než
katastrální uřad rozhodne o povolení
't'any
vkladu práva odpoví dají cí hosluž ebnostilnž enýľ ské
sí tě do katastru nemovitostí .

Vru.
8'1 Vpří padě, ž e při.ľ ealizaci stavby inŽenýrské sí tě
doš lo vlivęm technických podmí nek ke
změně, která má za následek změnu v unrí stění
nebo ve způ sobu uloŽení ĺ "z.ny.'ŕ esí tě a tí m i
změ:ru výpoč tu jednorázové ú hľ ady,je budoucí
op.auoeny povinen preaĹzii budoucí mu
povinné mu k odsorrhlasení návrh doplňĹu k
té to smlouvě, u. Lt"re* budóu uvedeny tyto nové
skuteč nosti.

IX
9.1 Budoucí oprávněný není oprávněn postoupit práva

a

zä vazky

z

té to smlouvy bez

předchozí ho souhlasu druhé smluvní strany.

9.2 Smluvní strany prohlaš ují , Že je jim obsah smlouvy znĺ ĺ ma Že tato byla uzavřena na
zł ĺ kladějejich svobodné vů le, což potvraljí svými podpisy.

9.3 Dodĺ Žení zź tvazktl z té to smlouvy je soudně vymďratelné .
9.4 Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech

s

platností originálu, tři stejnopisy smlouvy

obdľ ž íbudoucí povinný a dva budoucí oprávněný.

Smlouva byla schválena usnesení m Redy Středoč eské ho kraje č . 031-28/ 2019/ RK ze dne
16.9.2019.

Pří loha: plná moc pro Pefua Holana

V Dobřejovicí ch

dne

Budoucí opľ ávněný:

Maľ tin Sklenď
starosta

V Kolí ně dne:
Budoucí povinný:

Petr Holan
na základě plné moci za:

Mgr. Zdeněk Dvořĺ k, MPA
ředitel

\\

-Í

PLNÁ MoC
Krajská správa

Zmocnĺ tel:

a

ú drŽba silnic Sfredoč eské ho kraje, pří spěvková

orgä nizace, se sí dlem Zboľ ovská ll, PsČ 150 2t, Praha 5, lČ oooĺ
zastoupená ní ž epodęsaným Bc. Zdcňkem Dvořákem, ředitelem

Zmocňuje tí mto uvedené bo zaměstnance:

ĺ oot,

Petra Holana,

k tomu, aby Zmocnitele zastupoval ve vš ech věceoh souvisejĺ cí ch s uzaví nĺ ní msmluv o buđ oucí ch
smlouvách o zÍ í zenísluž ebností a smluv o zlÍ z.ení služ ebností mezi Zmocnitelem a třetí mi osobami po
jejich schválení Radou Středoč eské hokraje, uzaví rání m smluv o nÁhradě zz omeznní uŽĺ vání silnice, a to
přijednánĺ s liřady, orgány státní správy a orgáľ ry mí stní samosprávy, právnickými a Ęzickými osobami,
vů č iriřadů m, státní m orgánüm a orgánlim mí stní samospní vy, právnicĘm i ôaickým osobám, zejmé na:

.
.

č inil v té to souvislosti jmé nem Zmocnĺ tete veš keré ú kony' vč etně ú konů pĺ semných'
podával návrhy a ž ádosti, apod.

Tato plná moc se uděluje

i

jako plná moc pro řĺ zenĺ před pří sluš ným katastrem nemovitostí '

Tato plná moc se uděluje na dobu neurěitou.

Zmocněneo není oprávněn si za sebe ustanovit zástupce, a to ani v č ásti rozsahu anocněnĺ dle té to plné
moci.
Doruč ovací adresou züstává adresa sí dla Zmocnitele.

V Praze dne 1.11.2015
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ĺ r ť rdrž ba silnic
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Bc. Zdeněk Dvořák
Ředitel Kĺ ajské správy a ú drž by
Sť edoč eské hokľ aje, pří spěvkové oľ ganizace

Přijí mĺ ĺ mzmocnění :

Petr Holan

vedoucí TsÚ

- oblast KH

