Příloha č. 1
Zápisu z 5. řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice dne L4.2.2oL9
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opat enĺ č. 10 ze dne 31.12.2018
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snĺŽenĺ
nevyčerpaná v še dotace SK volby 10/18
Neuskuteěněná dotace zrušení
SniŽeníp íspěvky od obcí2018
P efakturace náklad telefon MŚ
P íjem z pronájmu pozemku Agro
P í.imy z pronájm obchod, Brixí
P ijaté p íspěvky komunikace

Gelkov souhrn za Ro č. í9 Rozpočtovéopat ení č. í0 ze dne 31.12.2018
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o smlouvě budoucí o realizaci přeložĘ distribuěního zařizení určenéhok dodávce elektľické energie, uzavřené podle
s 17B5 a násl' zákona ć. Bs/2o12 Sb., občansĘ zákoník ve zněnĺ pozdějšĺch předpisů (dále |en ,,oZ") av souĺadu s $ 47 zákona
č.458/2ooo Sb., o podmínkách podnikání a o r47konu státnĺ správy v energeticĘch odvěfuícń a ó změně něktených zákonů
(energeticý zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále |en ,,energetický zákon).
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sMLUVNĺ STRANY

PROVOZOVATEL:

ÖEZ Distribuce, a' s., ĺČ24729035,DlC cz2472go35
se sídlem Děčín- DěčínlV-Podmokly, Teplická B74/B,4o5 02 Děčín
zapsána v obchodnÍm re.|stňku vedeném Kąským soudem v Ústí nad Labem' oddíl B, vloŽka 2145
s předmětem podnikání (mimo jiné) - distribuce elektřiny na základě licence č. 1 21 o15583
bankovní spojení: Kornerčníbanka, a. s., čísloÚčtu/kód banky: 35454 4580267/'loo,
na základě pověření ze dne 23. 1 , 20] 5 Zastupuje: Tibor Brezina, pozice: Vedoucí oddělení Připojování
(dále jen,,provozovatel")
Kontaktní údaje:
Adresa pro písemný styk: čEZ Distribuce, a. s.' Plzeň, Guĺdenerova 2577/19, PsČ 326 oo
Kontaktní bezpĺatná linka čEZ Distribuce: 8oo 85o 860 (hlášeníporuch, distŕioučnĺpoŽadavĘ, informace);
www.cezdistribuce.cz: E-mail : nf o@cezdistribuce,cz
i

Žnołlet:
obec

Dobře'i ovice, tĺsl o zákazníka: oo 1 1 o5o3 60
Datum narození:, lČ: 002401 4 1, DlČ' CZo024o1 41
Ulice: Na Nárei 26
obec: Dobřejovice, Dodací pošta: Dobřejovice, PSČ: 251 70
Zápis v obchodním rejstříku (rejstříkoý soud a spisová značka (tj. oddíl a vloŽka)): Zapsáno v obch rejstř.
Zástupce: Martin Sklenář, starosta, tel' č.: 725021828
(dále ien ,,Žadatel'')

ll. PŘEDMĚT SMLoUVY

Žadatel se zavazuje na základě písemnévý,zuy od provozovatele do 30 dnů od jejího doručení uzavřít konečnou smlouvu
o realizaci přeložky distribučního zařízení určenóho k dodávce elektrické energie (dále jen ,, konečná smlouva"), ve smyslu
-Dobřeiovice,
stanoviska provozovatele ze dne 28.1 1, 2o18 eV' č. 8120067740 na stavbu Čästlĺcká,
251 01, obec Dobrejovice
jen
(dále
.,přeloŽka'').
Provozovatel je povinen uč.init uvedenou výzvu nejpozději do 30 dnů od splněnĺ veškeých podmínek stanovených příslušnými
právními předpisy pro zahájení stavby přeložĘ a zajištěníjejíhozhotovitele, nejdéle však do dvou let od uzavřeńí této smlouvY,
nedohodnou-li se provozovatel s žadatelem na prodloužení této lhůty.

V konečnésmlouvě se provozovatel zaváže zajistit realizaci přeloŽĘ do 6 měsíců po uzavření konečnésmlouvy o úhĺadě
nákladů na přeloŽku, po Vlastní úhradě zálohové platby na tyto náklady a po úspěšnémpředání a přerrzetí stavániŠtě (za
předpokladu vhodných klimatichých podmínek).
alt.
1

.

2.

PHÁVA A PovtNNosTl SMLUVNíoH STBAN

a) PROVOZOVATEL:
Zajistí zpracování projektové dokumentace (dále téŽ ien ,,PD") na danou přeloŽku v rozsahu stanoveného technĺckéhořešení
dle stanoviska provozovatele, jehoŽ ev. č. je uvedeno v čl. lltéto smlout4y.
ZĄistí nutnou inženýrskou činnost souvisejícís projektem vč. zajištěnípotřebného povolení podle stavebnĺho zákona.
Provozovatel je vázán povinností realizace přeloŽĘ pouze za předpokladu' Že se k navrženémutechnickému řeŠenípodařĺ

získat potřebné povolení podle stavebního zákona (vyjma případů, kdy se na základě stavebního zákona toto povolení

3.
a.

5.

6'

nevyŽaduje).
Zajistí dodavatele přeloŽky.
Výše nákladů Žadatele obsaŽených v konečnésmlouvě se bude řídit těmĺto zásadami:
Na základě zákona č' 458/zaoo sb. s 47 Ve znění pozdějších předpisů provozovatel zajistí realizaci přeloŽky na náklady
žadatele.
Předběžný odhad celkornj'ch realizačnĺch nákladů přeloŽĘ činĺ3O5ooo,oo Kč.
Předpokládané náklady (bez DPH) spojené s realizací přeloŽĘ budou rĺyčíslenypo zajištěnĺzhotovitele a upřesnění ceny
hlavního materiálu dle zpracované projeKové dokumentace ve smlouvě o realizaci přeloŽky. Skutečnénákiady budou
vyúčtovány po ukončenísamotnérealizace přeloŽĘ a po provedenívkladu případných věcných břemen (sluŽäbností) podle
energetického zákona (dále jen ,,věcné břemeno") k přeloŽkou dotčeným nemoviým věcem.V případě nutnosti zřízeni
věcných břemen q1volaných přeložkou můŽe být zálohová platba na reaĺizaci přeloŽĘ rozdělena za účelemsamostatného
vyúčtovánínákladů na tato věcná břemena,
Předpokladem pro uzavření konečnésmlouw 'ie rovněž uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene
s vlastníky nemoviých věcí dotčených stavbou přeložĘ.
Po podepsánĺ konečnésmlouly a Úhradě zálohy na náklady realizace přeložĘ žadatelem zajistí realizaci stavby přeložky'

otoěte prosím

7.

ZjistĹĺi provozovatel, Že přeloŽku není možnéza pŮvodních předpokládaných podmínek provést, oznámítuto skutečnost
bezodkladně žadateli společně s předloŽením náVrhu dodatku k této smlouvě' přĺpadně s návrhem jiného řešení. Nepřijetí

návrhu smluvnĺho dodatku dle předchozí věý žadatelem ve lhůtě stanovené provozovatelem, která nesmí bý kratšíjak
30 dnů, zakládá právo provozovatele odstoupit od této smlouw.
b} Ž'ADATELI
1' Żavazuje se pos$nout za provozovatelem stanovených podmínek nezbýnou součinnost a podklady pro zhotovení PD.
2. Je povinon přijmout od provozovatele nabídku (návrh) konečnésmlouvy ve lhůtě do 30 dnů od jejího doručenŕ, pokud její
obsah nebude odporovat u.jednáním této smlouvy. Přijetĺm nabídky dle předchozí věý se rozumí zpětné doručeníjednoho
vyhotovení konečnésmlouvy podepsané Žadatelem provozovateli bez učinění jalýchkoliv dodatkŮ nebo odchylek od obsahu
nabĺdĘ' V opačném přĺpadě jo provozovatel oprávněn od této smlouyy odstoupit a Žadatel je povinen pĺovozovateli nahradit
v důsledku toho vzniklou Škodu.
3. Pokud Žadatel v průběhu zpracování svůj poŽadavek zruŠínebo neuzavře ve lhůtě uvedené v bodě 2' konečnou smlouvu
na realizaci přeložĘ, uhradí dosud vzniklé či konečnénáklady za zpracování projektové dokumentace a na inżenýrskou
činnost na základě předložené ÍaKury. PředběŽný odhad celkové ceny Ża zpracování projektové dokumentace a inŽenýrskou
činnost činní73050,_ Kč' Konečná cenaza PD bude stanovena na základě součtu ceny za zpracování technické části PD
a kalkulace ceny za uzavření nezblných smluv o budoucích smlouvách nazŕźenívěcného břemene na přeloŽkou
dotčených nemovitých věcech, vč' uhrazených správnĺch poplatků a nákladr] na potřebné geodetické práce V rámci
zpracování PD,
4' Na nemoviých věcech ve vlastnictvÍ žadatele, dotčených stanoveným techniclo/m řešoním přeloŽĘ dle stanoviska
provozovatele, jehož ev. č. je uvedeno v čl' l| této smlouvy, umożní zŕízenívěcného břemene za Íĺnanční
náhradu dle znění
zákona 151/1997 Sb. a souvisejĺcích předpisů, v platném znění. Smlouva o budoucí smlouvě nazŕízenívěcného břemene
bude s żadatelem uzavřena v průběhu projekčnÍchprací'
5. Je povinen se v rámci konečnésmlouvy zavázaI na svůj náklad v nezbýně nutném rozsahu k vyklizení a přĺpravě prostor
pro stavbu přeloŽĘ na sqích nemovitých věcech.
Smluvnĺ strany se dohodly, že budou Účinně spolupracovat při přípravě i realizaci celé stavby přeloŽĘ' Zároveřl se zavazu1í
vzájemně se inÍormovat o všech skutečnostech majícíchvliv na závazĘ dohodnuté v této smlouvě.

lV. zÁvĚREčNÁ usĺłĺĺoveruĺ
1. Tato smlouva představuje Úplnou dohodu mezi stranami smlouvy ýkajícíse jejího předmětu a obsahu. Tato smlouva můŽe
být měněna nebo doplňována pouze formou číslovanýchpísemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami,
a to pod sankcíjejich neplatnosti. Písemná forma je nezbýná i pro právní úkony směřujícĺ ke zrušeníSmlouyy.
2. odpověd'smluvní strany podle ustanovení $ 1 740 odst. 3 oZ s dodatkem, odchylkou, bl i takovou' která podstatně nemění
podmínĘ nabídky' není pŕijetím nabídĘ na uzavření smlouvy.
3. Smlouva nabylvá platnosti a účinnostidnem jejího podpisu oběma smluvnĺmi stranami'
4' Tato smlouva v celém rozsahu nahrazuje veškerá vzájemná jednání stran smlouly uskutečněná před dnem uzavření smlouvy.

6.

PDS, je žadatel (spotřebitel), oprávněn od této smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy a to pĺsemně
prostřednictvím formuláře, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis oZ a ktery je k dispozici na kontaklních místech
provozovatele a ke staŽení na webové adrese www.cezdistribuce.cz' Żadatel,ieli spotřebitelem současně Žádá
provozovatele, aby započal s plněním svého závazku dle této smlouyy ještě před uplynutím lhťlty pro odstoupení od smlouvy
dle předchozí věý a to ve smyslu s 1B23 oz.
Fyzické osoby, které tuto smlouvu za jednotlivé smluvní strany uzavíra1í,tímto pľohlaŠUjí'Že jsou plně oprávněny k jeiímu

platnému uzavření'

7. Smlouva je vyhotovena
8. osobnĺ Údaje subjektu

obdżípo iednom stejnopisu.
zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně plałnými a účinnýmiprávními předpisy
ČeskérepubĺiĘ a Evropské unie. BližšíinÍormace týkajĺcĺse zpracovánÍ osobnĺch údajůa práVních předpisů, na jejichż
základě.ie zpracování prováděno, jsou dostupné na siránkách Www.cezdistribuce.czlgdpr nebo je společnost
tEZ Distľibuce, a. s., subjektu Údajů na poŽádánĺ poskytne.
9' Žadatel srnj'm podpisem současně potvrzuje, Že (vedle ýše uvedených informací) je si téŽ plně vědom všech srných práv
v souvislosti s poskýnutím srnj'ch osobních ÚdajŮ k Účelu danému touto smlouvou a rovněž potvrzuie pravdivost a aktuálnost
osobních údajů,které k účelupředmětné smlouvy posĘ7tl. Žadatel se podpisem smlouvy téŽ zavazuje prokazatelně
provozovateli oznámit do pěti pracovních dnů případné změny suých osobnĺch údajů.
'ĺ0' Provozovatel se zavazuje' že osobnĺ Údaje bude rĺyužĺvata nakládat s nimi pouze ke sjednanému účelua v souladu se
zákonem.
'1
]. Smluvní strany prohlašují' że se s obsahem této smlouvy řádně seznámily a |ejĺm jednotlivym ustanovením rozumĺ. Dále
prohlašují, Že tato smlouva je projevem jejich svobodn é, vážné, určitéa srozumitelné vůle, Že ji uzavírajĺ dobrovolně, nikoliv
v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně neýhodných podmínek' na důkaz čehožpřipojujísvé podpisy.
ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichżkaŽdá strana

r.idajů jsou

ZA ŽADATELE:

ZA PHOVOZOVATELE:

tEZ

Distribuce, a. s.

JMÉNo, PBUMENí, FUNKcE

Tibor Brezina
Vedoucí oddělení PřipojovánÍ

DATUM A MĺsTo

DATUM A MĺsTo

PODPIS

PODPIS

?z-łurĺ+a.h

OBEC DOBREJOVICE
Zastupitelstvo obce Dobřejovice na jednání konaném dne 1-4.2.Ż018 na obecním úřadě
v Dobřejovicích schválilo usnesením č.2)I9/05/XX zámér pachtu nížeuvedených pozemků čijejich
částívk. ú. Dobřejovice. Na základě tohoto usnesení a podle zákona LŁ8/Żooo Sb' o obcích (obecní
zŕízení)zveřej ň uje tento

zamer:
obec Dobřejovice je vlastníkem nížeuvedených pozemků. obec má zámér tyto celé pozemky či
jejich částĺdle seznamu nížeo nížeuvedené výměře graficky vymezené v zákresu dle přílohy L
propachtovat.
Jedná se pozemky parcelní číslo700, 7II,767 ,780,788, 8L6,822,897 ,974, LozL,1066 a části
pozemků parcelní číslo7Ż5,76t,8o3,8o7 ,849,867 , Io45,37o/48 a 37o/5o, vše v k.ú. Dobřejovice
o celkové výměře 32.800 m2.

Zastupitelstvo obce vyzývá všechny fyzické a právnické osoby, aby ve lhůtě do 15 dnů ode dne
zveřejněnítohoto záměru uplatnily svoje návrhy, námitky, připomínky či nabídky a to v písemné
formě na adresu sídla obecního úřadu Dobřejovice, Na Návsi26,25t 01 Dobřejovice.
NeuplatnĹli fyzické a právnické osoby v této lhůtě svoje návrhy, námitky, připomínky či nabídky,
budou otázky spojené s pachtem pozemků projednány v orgánech obce.
Příloha č.1: Zákres dotčených pozemků čijejich částí
V Dobřejovicích dne

Martin Sklenář
Starosta

Sejmuto dne ...............

obec Dobřejovice
Na Návsi 26,25L 01 Dobřejovice
lČ: 00240141 , DlČ: C7OO24o1'4t
tel.: 323 637 L72, mob.:725 021828
e-mail : starosta @dobrejovice.cz
Komerčníbanka, a's. Havlíčkova13, Praha 1

čísloúčtu: 6t222o7 l }too

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

e-mail: urad@dobrejovice.cz

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

Příloha č.1záměru: Zákres dotčených pozemků či ieiich částí
-2o4LmŻ,
parcelníčíslo:
výměra pro pacht: 2041mŻ, popis
1''
700, k.ú. Dobřejovice, výměra pozemku:
pod cestou do Labešek

2.

parcelní č,íslo:77t,k'ú. Dobřejovice, výměra pozemku:259Lm2, výměra pro pacht:259tm2, popis
pod cestou do Labešek
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3.

parcelní číslo:725,k.ú. Dobřejovice, výměra pozemku: 4842 mŻ, výměra pro pacht: 1-4t9 m2, popis:
optreal ll, poznámka: na části pozemku o výměře 3423 m2 se chystá výstavba (OPTREAL) 2o2o??

Výměry na plá ncích jsou jen orientační'Platné výměry jsou

V textu

!

4.

parcelníčíslo:761(část), k.ú. Dobřejovice, výměra pozemku: 75L5 m2, výměra pro pacht: 4459 m2,
popis: za obalovnou

5.

parcelní ćíslo:767, k.ú. Dobřejovice, výměra pozemku: 2L47 m2, výměra pro pacht: 2L47 mŻ, popis:
za obalovnou

Výměry na pláncích jsou jen orientační.Platné V\iměry jsou v textu!

6.

parcelníčíslo:7B0, k.ú. Dobřejovice, výměra pozemku:2749 m2, výměra pro pacht: 2749 m2,popis
naproti obalovně
!43
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parcelníčíslo:7BB, k.ú. Dobřejovice, výměra pozemku: L62Lm2, výměra pro pacht:
naproti obalovně
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parcelníčíslo:803(část), k.ú. Dobřejovice, výměra pozemku: 2450 m2, výměra pro pacht: 561m2,
popis: u silnice 101-

Výměry na pláncĺch jsou jen orientaćní' PIatné výlnely jsotl v textuI

9.

parcelníčíslo:807(část), k.ú. Dobřejovice, výměra pozemku: L656 m2, výměra pro pacht: 437 m2,
popis: u silnice 10L

L0. parcelníčíslo:816,k.ú. Dobřejovĺce, výměra pozemku:385 m2, výměra pro pacht:385 m2, popis: za

silnicí 10L

1'L. parcelní číslo:8z2, k.:i. Dobřejovice,

u silnice 101

výměra pozemku: 2!Ż3 m2, výměra pro pacht: ŻL23 m2, popis

12. parcelní číslo: 849(část), k.ú. Dobřejovice, výměra pozemku: 986 m2, výměra pro pacht: 681m2,
popis: za silnicí ].0L

Výměry na pláncĺch jsou jen orientační. Platné výměry jsou

V textu

!

1-3'

parcelníčíslo:867(část), k.ú. Dobřejovice, výměra pozemku: 3440 m2, výměra pro pacht: Ż5o7 m2,
popis: za mostem na D0
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L4. parcelní číslo:897 , k.li. Dobřejovice, výměra pozemku: 7o9 m2, výměra pro pacht: 7o9 m2, popis: za
mostem na D0

15. parcelníčíslo:974,k.ú'Dobřejovice, výměra pozemku:508 m2, výměra pro pacht:508 m2, popis:

nad cyklostezkou

Výměry na pláncích jsou jen orientační'Platné výměry jsou

V textu

!

16. parcelníčíslo:IozL, k'ú. Dobřejovice, výměra pozemku: I32 m2, výměra pro pacht:

t32 mŻ, popis

u cesty k remízku

17. parcelníčíslo:1045(část), k.ú. Dobřejovice, výměra pozemku: 4868 mŻ, výměra pro pacht: 4668 mŻ,
popis: ve svahu naproti střelnici
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18. parcelní číslo:1066, k.ú. Dobřejovice, výměra pozemku: 2282 mŻ, výměra pro pacht: 2282 m2,

popis: nad cestou do Labešek
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Výměry na pláncích jsou jen orientační.Platné výměry jsou

V

textu!

1-9.

parcelníčíslo:37o/a8(ćást), k.ú. Dobřejovice, výměra pozemku: 267 mŻ, výměra pro pacht: 180 m2,
popis: za obalovnou

20' parcelní číslo:370/50(část), k.ú. Dobřejovice, výměra pozemku: 30277 m2, výměra pro pacht:
600 m2,
is: za obalovnou
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Výměry na pláncích jsou jen orientační.Platné výměry jsou v textu!
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sml. č. l0l9690002

SMLOUVA o PŘENECHÁNÍ vo NA ÚZEnĺÍ oľcE DoBŘEJovICE
Do SPRÁVY A ÚonŽľy
Smluvní stľany

1. obec

Dobřejovice

sídlem: Dobřejovice,

NaNávsi26,25101 Říěany
Zastoupená: Martinem Sklenářem, starostou
lČo:
O0240l4l
Se

Bank. spojení: Komerčníbanka' a.s.
Č.
6IŻ22OlluOO

úětu:

(dále

jen,,obec")

a

2.

Osvětlení Týnec, k.s.
Se sídlem: Týnec nad Sázavou, K Náklí 404, okĺes Benešov' PSČ 2574l
Zastoupená: Ing. Vítězslavem Chmelíkem a Ing. Petrem Foľmánkem, jednateli

IČo:
DIČ:

komplementáře

ELToDo OSVĚTLENÍ, s.r.o.

2614078I
CZŻ6I4O78\
Bank' spojení: Komeľění banka, a's., poboěka Týnec nad Sázavou
Č.úětu: l9-g2l7140267lOl0O
Zápis v oR: zapsźnav obchodním ľejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
oddíl A, vložka40224
(dále jen,,Společnost")
Uzavíraji tuto smlouvu o přenechání veřejného osvětlení nauzemi obce do spľávy aińržby,
a to podle s 1746 odst. 2 ustanovení zákona č'. 89l20l2 Sb., občanského zákoníku, v platném
zněni:
Čtánek I.

Úvodní ustanovení
Smluvní strany uzavírajítuto smlouvu na základě nabídky Společnosti předloŽené obci dne
2I.10.2002 a v nźryaznosti na usnesení zastupitelstva obce č,. 3 ze dne 23.12.2002. Touto
smlouvou Se zrozhodnutí obce od 1. 4. 2019 vcelém ľozsahu nahľazuje Smlouva
č.3/003ll2003ls o přenechání Vo na uzemi obce Dobřejovice do nájmu, o jeho pľovozování
a spľávě, ze dne 3I.12.2002,ve zněni dodatku č. l a č:.2 (dáletéžjen,,původní smlouva").
Strany prohlašují,Že ke dni podpisu této smlouvy nejsou mezi nimi žádnénevypořádané
nároky z původnísmlouvy mimo ujednaní uvedené v čl. XV této smlouvy.

Clánek II.
Předmět a účelsmlouvy
I

Předmětem této smlouvy je správa a udržba systému veřejného osvětlení (Vo) a
slavnostního osvětlení (So), jenž je ke dni uzavření této smlouvy majetkem obce, a dále
zaÍizeníVo a So, které po dobu účinnostitéto smlouvy nabude obec do svého vlastnictví
L

OSVETLENI TYNEC' k.s., sml. č. l0l9ó90002
(dále

jen,'Vo"). Systém Vo obce

a 5 ks zapínacích míst (ZM).

2

obsahuje ke dni

3I.I2.20182l7 ks svítícíchmíst (SM)

Úěelem smlouvy je pľovádění spľávy aűdržby Vo spočívající
v zabezpeč,eníkvalitního
a ľovnoměmého osvětlení všech veřejných pľostranstvi a významných objektů na území
obce, zvýšenísvětelné účinnostiinstalovaných svítidel, udrŽování estetického vzhledu
Vo a optimalizaci nákladů na jejich spľávu audržbu tak, aby se týo náklady udľžovaly
na výši dosavadních nákladů obce zvýšených maximálně o inflačnítrend (nejvýše o 10%
ľočně).Vyššíprocento vyŽaduje oboustranné projednání.

ČHnek III.
Doba trvání smloury, místo plnění smlouvy
1

Smluvní stľany uzavíraji tuto smlouvu na dobu neuľčitou,počínajeode dne l. 4.2019

2.

Místem plnění smlouvy je uzemi obce Dobřejovice.

Clánek IV.
Povinnosti Společnostĺ
1

Společnostje povinna :
l.1 udrŽovat zaÍizeníspecifikované v ěl. II odst. l této smlouvy s potřebnou odbornou
péčí,
I.2 udrŽovat i dalšízaŕizeni specifikované v ěl. II odst. l této smlouvy, které bude po
uzavÍeni této smlouvy nově vybudováno a stane se vlastnictvím obce,
1 .3 účelněhospodařit s el. energií, sledovat změny příkonů a omezit údrŽbovésvícení
uzaŤizeni specifikovaného v ěl. II odst. 1 této smlouvy,
I.4 úěelně hospodařit pŕizabezpeěení funkčnosti zaŕizení specifikovaného včl. il
odst. 1 této smlouvy,
1.5 provádět pravidelné revize, preventivní' běŽnou a havaľijníúdľŽbu,jakoŽ i opravy
zatízeníspecifikovaného v čl. II odst. 1 této smlouvy na základě koncepce
odsouhlasené obcí,
I.6 vykonávat ptźxa a povinnosti spľávce,
I.7 odstľaňovat škody na předmětu smlouvy způsobenépovětľnostními vlivy a jinými
činiteli,
1.8 zabezpeěit nepřetľžitý výkon dispečerskésluŽby pro evidenci hlášených poruch a
pľovizorníodstľaňování škod, jakoŽ i pľo zajištění bezpečnosti před 'űrazem
elektľickým proudem,
I.9 účelněhospodařit s demontovaným a pouŽitým mateľiálem,
|.I0 zabezpečit veškerémateľiály a náhradní díly potřebné pro údrŽbu a opravy'
1.1 l řešit náhľady škod a ztrát na svěřeném majetku,
1.12 poskytovat poradenské a inženýľskésluŽby s cílem optimalizovat veřejné sluŽby
v této oblasti,
1.13 zajišťovatúčastna koordinaci prací subjektů, kteľéjsou oprávněny pľovádět
zásahy na veřejných komunikacích obce,
1.14 spolupracovat v mezioborových týmech určených k vývoření nebo zlepšenístavu
zařízęni specifikovaného v čl. II odst. l této smlouvy,
1.15 při veškeréčinnosti dodľŽovat všechny obecně závazné právní předpisy,
hygienické a bezpečnostnípředpisy, jakož i provádět nepľodleně všechny
Ż

OSVĚTLENÍľÝNpc,

k.s., sml.

č' l0l9690002

ěinnosti, které jsou nezbytné k zajištěníbezpečnéfunkce elektľických zaÍizení
s cílem vyloučit jakékoliv možnéohľoŽenízdtaví nebo Života osob a postupovat
v souladu s obecně zźxaznými právními předpisy' Veškeľépráce prováděné na
systému Vo musí byt v souladu s interními směrnicemi Společnosti.
2

Po dobu platnosti této smlouvy je Společnost povinnazajistitzejména:

2.I

2.2
2.3
J

dodrŽení maximálnĺ svítivosti světelných míst s tím, že počet nesvítících
světelných míst nesmí přesáhnout 20Á z celkového poětu světelných míst'
pľovoz dispečinku 24 hodin nepřetľŽité pohotovostní sluŽby s vyčleněnou
telefonní linkou,
vedení pruběŽně kontrolovatelné evidence materiálu a zásahi ve vztahu
k jednotlivým světelným místům.

Společnost bude vŽdy přizvaná

obcí kúčastina jednání orgánů obce nebo jednání
Vo nebo otázky s ní související,

s účastíobce, jejichŽ předmětem bude koncepce ľozvoje
a to nejméně 5 pracovních dní předem.

4

Při

hospodaření s demontovaným a pouŽitým materiálem, jakoŽ i s materiálem
poškozeným při Živelných událostech a haváriích je Společnost oprávněna posuzovat
využitelnost těchto mateľiálů, ľozhodnout o jejich dalšímpouŽití, zvážit jejich ľenovaci a
je-li vhodná provést ji, zajistit odprodej, popřípadě likvidaci tohoto materiálu. Spoleěnost
přitom musí dodľŽet obecně závazné právní předpisy, zejména pak předpisy upľavující
nakládání s opady.

5

Veškeľépľáce v teľénu musí Společnost organizovat, provádět a technicky zabezpeč,ovat
tak, aby byl minima|izován rozsah omezení chodců nebo silniění dopravy. V případě
provádění činností, které podléhají stavebnímu a ýkopovému povolení, musí Společnost
vŽdy infoľmovat obecní úřad.

6

K prováděným akcímje Společnost povinna zabezpečit v rozsahu vyŽadovaném obecně
ztxaznými pľávními předpisy řádnou technickou dokumentaci a vést stavební, popřípadě
montážní deníky ve stavu schopném kdykoliv je předloŽit obci na jejívyžádáni.

7

o

úbýkůsvětlených míst povede Společnost přehled, o jehoŽ změnách
bude infoľmovat obec jedenkĺát za ětvrtleti způsobem uvedeným v č1. VI.

8.

Společnost na základě ýzické inventury provedené obcí převezme po uzavření této
smlouvy písemným pľotokolem zařízení Vo a dále bude provádět fyzickou inventuru Vo
nejméně jedenkľát za dva roky.

9.
10.

stavu přírůstkůa

Společnost bude zabezpečovat i další,touto smlouvou nespecifikované, ale s předmětem
smlouvy souvisejícíčinnosti, a to na zźk|adě objednávek obce' po dohodě obou
smluvních stran a za předem stľanami písemně odsouhlasenou úhradu.

Investičníakce znamenající zvýšení počtu svítícíchmíst bude Společnost realizovat na
základě zvláštních objednávek obce, po dohodě obou smluvních stran a za předem
stranami písemně odsouhlasenou úhľadu.

3

oSVĚTLENÍľÝľpc' k.s., sml. č. 10l9690002

il

Spoleěnost převezme od obce v souladu se zněním čl. II' 1 i Vo vybudované třetími
osobami. obec musí k přejímce takové investičníakce zhotovené třetí osobou ptizvat
Společnost v dostatečnéměasovém předstihu.

T2

Společnost vývoří takové podmínky pľo výkon udržby, aby v kterémkoliv místě v obci:
12.l do l20 minut od oznámení zahájila pľáce a nepřetrŽitě pokľačova|anaodstranění
havárie nebo poruchy, při niŽ můžedojít k ohľoŽení zdraví nebo života
elektrickým proudem,
l2.2 do 24 hodin od oznámeni zahájila práce a nepřetrŽitě pokĺačova|ana odstranění
lokálních závad,
l2'3 do 3 dnů od oznámení zahájilapráce a nepřetrŽitě pokľačovalana odstľanění škod
a zźtvađmenšího rozsahu,
lŻ.4 do 3 dnů od oznámení zaměřila a do 5ti dnů zahźlila práce a nepřetrŽitě
pokľačovala na odstľanění kabelové poruchy'
l2.5 do 5ti dnů od oznámeni zahájila práce a nepřetrŽitě pokľačovalana opravě

jednotlivých SM,
12.6 do 2l dnů odstranila provizoľní vzdušná vedení, která jsou důsledkem
operativního řešení kabelové poruchy' a provede koneěnou úpravu zemního
kabelového vedení.

13.

Společnost povede a bude doplňovat digitální mapu Vo, bude ntiežitě evidovat majetek
obce ponechaný jí do spľávy a ídržbya bude vést jeho technický a majetkový paspoľt
včętně pľovádění revizív souladu s ČsN. V případě poskytnutí digitální mapy obcí bude
Společnost doplňovat údaje týkajícíse Vo.

čhnek V.

Povinnosti Obce
obec je povinna předat Vo Společnosti k l. 4.2019 ve stavu, ve kteľémse nachází ke
dni uzavření této smlouvy. S tímto stavem se Společnost seznámila.
2.

-t

4

5

obec bude ve lhůtách splatnosti řádně platit na účetSpoleěnosti platby dohodnuté v čl
VI. této smlouvy.
obec pro spolupráci se Společností,při plnění úkolůvyplývajícíchztéto smlouvy, určí
pracovníky obce, aby
3.1 poskytovali Společnosti na její písemnédožádáni potřebné informace, reagovali
najejí podněty, návľhy a upozornění,
3.2 informovali Společnost a konzultovali projektové záměry obce dotýkajícíse či
související s Vo.
obec zajisti,aby bez vědomí Společnosti nebyly z podnětu obce pľováděny na zaŕizenich
Žádné činnosti, které by mohly narušit řádné plnění této smlouvy. obec je povinna
hlásitveškeré závady,poruchyahaváľiesouvisejícísVonatelefonnílinku800 l01 l09.

Vo

obec na základě Žádosti Společnosti umoŽní zaměstnancům Společnosti plnícím úkoly
vyplývající ztéto smlouvy vstup do objektů' prostoľ a zaÍízeníobce, které souvisejí
s plněním předmětu smlouvy.
4

OSVĚTLENĺľÝNpc, k.s.' sml. č. l019690002

V případě nutnosti majetkoprávního vypořádání umístění zařízení Vo a So na
nemovitostech' které nejsou ve vlastnictví obce' upraví obec týo vztahy soukľomým

6

vlastníkůmna svoje náklady nazákladě návrhu Společnosti,vycházejiciho z optimálního
technického řešení a ekonomického posouzení.

obec se zavazuje, že vypoví všechny existujícísmlouvy se třetími subjekty, které mají
užívaciěi jiná ptáva kzaŤizęni nebo kjejich částem, a kteľézaŤízeníjakýmkoliv
způsobem používaji. Tato zaĺizeníbudou předána Společnosti prosta práv třetích osob
bez jakýchkoliv finančníchnákladů pľo Společnost.

7

obec se zavazuje, Že bude Spoleěnost podporovat při vyřizování Žádostí v souladu
s platnými českými předpisy, při vykonávání úředníchpostupů a pÍi zabezpečování

8

koordinace připľavených pľací.

Dlezákonač,.18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), má
obec při podpisu smlouvy zaméÍenévšechny inŽenýľské sítě, kteľých je vlastníkem.

9

l0.

obec se zavazuje vinkulovat pojistné plnění z předmětu specifikovaného v
této smlouvy ve prospěch Společnosti.

č1. II

odst.

l

čHnek VI.
Platby a platební podmínky
se zavazuje platit Spoleěnosti na její úěet súěinností od l.4. Ż0I9 za výkon
ěinností souvisících se spľávou a údľŽboupodle této smlouvy tuto smluvní cenu:

1. obec

1'1.

smluvní cenabez DPH za správu

1.2.

jednotková cena všech činnostíSpolečnosti bez spotřeby elektľické energie
za jedno světelné místo Vo a jedno svítidlo So, o kterou bude smluvní cena
dlebodu 1.l. zvýšenďsnížena pÍi zvýšeníěi sníŽenípoětu spravovaných
jednotek, činíbez DPH měsíčně
I.2.l. u jednoho světelného místa vo 111'74 Kč
I.2.2. za jeđnosvítidlo So 418'93 Kč

a údrŽbu systému Vo

činíľočně154.696'_ Kč

K ceně účtovanéSpolečnostídle tohoto odstavce bude připočtena daň zptidané hodnoty
(DPH). Výše DPH se stanovuje ke dni zdanitelného plnění dle platné legislativy. Sazba

DPH ke dni uzavření této smlouvy činí21%.

2.

Cena uvedená v čl. VI. odst. 1 této smlouvy bude obcí placena Společnosti ve dvanácti
pravidelných a stejných splátkách' ato vŽdy k 15. dni příslušnéhoměsíce nazákladě
faktuľ Společnosti doručených obci nejpozději do patnáctého dne kalendářního měsíce.
Faktury musí obsahovat veškeréztlkoĺlnénáleŽitosti účetníhoa daňového dokladu
v souladu s ustanovenimi zákonao účetnictvič,. 56311991 Sb. v platném zněĺíazákona
o dani z přidané hodnoty č,.23512004 Sb. v platném znění.

3.

Úprava výše uvedené ceny bude prováděna takto:
5
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3.1. Ceny

4.

dle čl. VI. odst. 1 budou upravovány pro běŽný rok dle oficiálně vyhlášené
míry inflace za předchozĺ ľok.
3.2. Cęna za činnost Společnosti uvedená včl. VI. odst. 1.l je cenou odpovídající
počtu zaŕízeni Vo k 3 1 . 3. 2019 ' Smluvní stľany se dohodly , že tato cena bude
upravována téžvpŕipadě nárustu či poklesu poětu svítícíchmíst Vo, resp. počtu
svítidel So na základě stavu zjištěného k poslednímu dni příslušnéhočtvľtletí.
3.3. Cena za činnost Společnosti můŽe byt Společnostíupľavena vŽdy při změně
pľávních předpisů, majícíchvliv na stanovení ceny za sluŽbu.
3.4. Společnost poskytne obci u nově vybudovaných světelných míst Vo svěřených
do správy Spoleěnosti slevu 20oÁ oproti ceně uvedené včl. VI. odst. 1.2.1 po
dobu tří let.
Společnost se zavazuje' Že ěistý zisk z provozu' správy a udržby veřejného osvětlení
přesahující míru21Yo tľŽeb bude vloŽen do dalšíhozlepšenísoustavy Vo v obci.

Clánek VII.
P ŕ ev

zetí zaŕízenísystém u

Vo

Spoleěnost se zavazuje' že ke dni úěinnosti této smlouvy převezme od obce na zźtkladě
pľovedené dokladové aĘzické inventuľy, o níŽ bude sepsán protokol, nížeuvedené:
zařizeni speciťrkované v ěl. II odst.

1 této smlouvy

do správy aűdržby.

Clánek VIII.

Sankce za neplnění podmínek smlouvy
1

2

-)

4

Společnost zap|atí za porušenísvých povinnostĺ a neplnění sých závazk:iu uvedených
v této smlouvě obci tyto smluvní pokuty:
1.l zanedodrŽení lhůt stanovených pro opľavy v čl. IV. odst. 12 smluvní pokutu ve
výši dvojnásobku ceny uvedené v čl. VI. odst. |'2.l za světelné místo,
|.2 zakaždénefunkění světelné místo pod limit 98% svítivosti, zjištěný při pľovádění
peľiodické prohlídky podle ľozvľhuSpoleěnosti' pokutu ve výši dvojnásobku ceny
uvedené v ěl. VI. odst. 1.2.l denně.

Jednotlivé smluvní pokuty se sčítají.obec upustí od vymáhání té částky úhrnných
smluvních pokut, která v celkové ročnívýši přesahuje 5% ročníchobjemů plateb dle čl.
VI. odst. 1 této smlouvy.
Pro případ prodlení obce s placením úhrad dle čl. VI., uhľadítato úľokz pľodleníve výši
0,050Ázdlužnéčástky zakaždý ĺzapoč,atýdenprodleníažđoúplnéhozap|aceni úhľad.
|Jrckzpľodlení je splatný spolu s nejbliŽšíplatbou Společnosti dle čl. VI. odst. 2.

V případě vzniku škody' z důvodu neplnění povinností Společnosti uvedených v čl. IV.
odst. 12 této smlouvy, zaplatí tato obci náhľadu škody v částce převyšujícízaplacenou
smluvní pokutu. Maximálně však ve výši plnění dle čl. VI bod 1 této smlouvy.
Clánek IX.
Kontrola činnostĺSpolečnostĺ
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o

své činnosti ve vztahu k Vo povede Společnost oddělené střediskové účetnictví.
Kontrolní orgány obce mají pľávo vyžádat si z nich jakékoliv údaje anebo do nich

nahlížet.
2

Společnost a obec budou provádět spoleěně podle potřeby ěasově nepľavidelné kontľoly

stavu plnění zźxazk:ůSpolečnosti, zejména prací pľovedených na údrŽbě a opravách Vo
a So vyplývajících ztéto smlouvy. o pľovedených kontrolách budou sepsány pľotokoly
podepsané oběma smluvními stranami. Do 15. ledna kaŽđéhokalendářního ľoku předloŽí

Společnost obci plán pľeventivních kontrol.

a
J

4.

Do 31 . března každéhokalendářního ľoku předloŽí Společnost obci zprávu o plnění
povinností azźtvazktl stanovených v této smlouvě za uplynulý rok.
Koncepění otázky dotýkající se předmětu smlouvy budou přednostně projednány osobně

ve spolupráci Společnosti a obce, o které bude sepsán písemný zápis. Stejně bude
postupováno ve věcech předmětu smlouvy při pľojednávání a rozhodování zásadních
otźzęk cenových a likvidace majetku obce.

5

6.

Do 3l. března kaŽdého kalendářního roku předložíSpolečnost obci návľh plánu
investičníchakcí Vo na příslušný rok.
Pracovníci pověření obcí jsou opľávněni kdykoliv nahlížetdo technické dokumentace
nebo si ji od Společnosti písemně vyžádat k porovnání se situací v teľénu.

čHnek X.
Odpovědnost a
1

záruĘ

odpovědnost Společnosti :
1.1 Společnost odpovídá za řáđné,včasné,kvalitní a bezpeěné plnění předmětu
smlouvy v rozsahu stanoveném příslušnými pľávními předpisy, zejména
občanským zákoníkem, technickými noľmami a touto smlouvou. Její činnost
nesmí vést ke sníženíhodnoty majetku obce přenechaného jí do správy aűdržby.

1.2

Společnost odpovídá za všechny škody vzniklé na předmětu smlouvy v důsledku
porušenípovinností Společnosti. Tyto škody odstraní Společnost neprodleně na
své náklady.

1.3

Společnost odpovídá za plnění povinností vyplývajících pľo vlastníka Vo
z obecně zźnazných předpisů platných ke dni uzavření této smlouvy, a též
stanovených jí při výkonu správy Vo správními oľgány a to včetně lvazenipokut
udělených obci v souvislosti s provozem veřejného osvětlení. Toto neplatí pľo
povinnosti dle $185 Zákonč. 183/2006 Sb.

l.4

obec je oprávněná reklamovat nedostatky činnosti Společnosti do jednoho roku
od ukončenítéto smlouvy. Touto lhůtou nejsou dotčeny záruění lhůty a zákonná
odpovědnost vyplývajicí ze závazkových vztahů, které Společnost uzavŤęla
jménem a na účetobce. obec je oprávněna poŽadovat vůčiSpolečnosti
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bezodkladné abezp|atné odstľanění předmětných nedostatků, ktęľésvou činností
Společnost pľokazatelně způsobila.
2

Společnost neodpovídá za škody vzniklé v důsledku:
2.| zásahu vyššímoci nebo události, kteľou nezpůsobila, kterou nebylo moŽno
předvídat nebo jí zabránit či předejít s pouŽitím dostupné technologie. Takovými
zásahy vyššímoci nebo uvedenými událostmi jsou živelnépohľomy jako zźtplavy,
poŽáry,přírodní katastľofy dále rozsáhlé výpadky rozvodné sítě, stávky, nepokoje,
vojenské události, pád letadla aj.,
2.2 selhání energetických a jiných zaÍizení' která nejsou předmětem této smlouvy,

Ve shora uvedených případech budou smluvní stľany řešit společně dopad těchto
událostí do smluvních podmínek' přičemŽ uplatnění smluvních sankcí je
vyloučeno.

čtánek XI.
ostatní ustanovení
1

2

Společnost bere na vědomí, že bez souhlasu obce nelze uskutečnit převod práv
a povinností z této smlouvy na třetí osoby.
Povolení potřebná k výkonu správy, provozu aűdrŽby a oprav Vo si zajišťuje Spoleěnost.
Je-li vydání konkľétníhopovolení v kompetenci obce či jejích oľgánů, obec nebude
vydání takového povolení odpíľat či odkládat,ledaže pro to existuje važný důvod. obec
se zavazuje Společnosti poskytnout veškerou moŽnou souěinnost pľo řádné plnění
povinností Spoleěností dle této smlouvy' obec zohlednĺ oprávněné požadavky
Společnosti přímo související s prováděním údrŽby a oprav Vo s ohledem na obecně
prospěšný charaktęr činnosti Společnosti.

Do 30 dnů po ukončeníplatnosti této smlouvy je Společnost povinna na

J

zélkladě
vyúčtovánía inventarizace protokolárně předat obci předmět smlouvy ve stavu
schopném provozu odpovídajícímuobecně závazným právním normám a podmínkám
této smlouvy s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, jakoŽ i nezbytné právní atechnické
dokumentace v aktualizovaném provedení.

4

Smluvní stľany se dohodly, Že Společnost můŽe část pľacína údľŽběa opľavách předmětu
smlouvy zadattřetímosobám zapředpokladu, Že odpovědnost z těchto plnění ponese vůěi
obci i nadále plně Společnost. Třetí osoby jsou povinny zachovávat při plnění smlouvy
veškerou péčia odbornost a chĺánit všestľanně zájmy obce.

5

Pľo případ vzniku Sporu ohledné plnění nebo výkladu této smlouvy se smluvní stľany
zavazuji řešit spor nejpľve smírnou cestou. Teprve nedojde-li mezi nimi k vyřešení sponr
dohodou, můŽe kterákoliv ze smluvních stľan předloŽit spoľ k rozhodnutí příslušnému
soudu ČR.
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Clánek XII.
Zánik smlouvy
I

Platnost této smlouvy zanlká:
1' 1 písemnou dohodou obou smluvních stľan'
I.Ż výpovědí jedné ze smluvních stľan, písemnou výpověď je třeba doľučitdľuhé
smluvní straně.

2.

Zánik smlouvy výpovědí smluvní stľanou:
2.l Spoleěnost můŽe smlouvu vypovědět s šestiměsíčnívýpovědní dobou, která
počínáběŽet prvním dnem měsíce následujícího po doručenípísemnévýpovědi
Obci.
2.2 obec můŽe vypovědět smlouvu s šestiměsíčníqýpovědní dobou, která počíná
běžet pľvnímdnem měsíce následujícího po doručenívýpovědi Společnosti.
2.3 obęc můŽe odstoupit od smlouvy v případě ohľoŽení funkčnosti Vo zaviněného
Společností.
2.4 Společnost můžeod smlouvy odstoupit v případě pľodleníobce s úhľadouplateb
dle článku VI. delšíhonež 30 dnů'

1

Při ukoněení smluvního vztahu mezi Společnostía obcí vypořádají smluvní strany

-t

vzájemné finanění nároky vyplývajícíz plnění této smlouvy podle stavu ke dni ukončení
tohoto smluvního vztahu.

Clánek XIII.
Zmocnění a oznamování
obec zmocňuje Společnost k veškeľým pľávním a jiným úkonům nezbytným krea|izaci
předmětu této smlouvy a ke splnění povinností a závazki v ní uvedených. K tomu
potřebnou písemnou plnou moc udělí obec Společnosti při uzavření této smlouvy
na samostatné listině.
2

Veškerá závaznáozntĺmeni, sdělení, souhlasy, pokyny či informace týkajícíse plnění této
smlouvy budou smluvními stranami prováděna písemně nebo prostřednictvím
odpovědných osob. odpovědnými osobami jsou:

zaObec:

Martin Sklenář, starosta
tęl.725 02l 828
e-mail : starosta@dobrej ovice. cz

za Společnost: David Zeman,vedoucí střediska OSVĚTLENÍ TÝNEC, k.s.'
tel.702 186 418
e-mail : zemand@ eltodo.cz
Centrální dispečink vo (24 hodin denně): tel. 800 l01 109

Čtánek XIV.
Platnost a účinnostsmlouvy
Tato smlouvanabýváplatnosti

1.4.2019.

dnem svého podpisu poslední smluvní stranou a účinnostidnem
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čHnek XV.
Zá.lĺěrećná ustanovení

Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupľavenésę řídíustanoveními
občanskéhozákoníku a právním řádem Českérepubliky.

I

Tuto smlouvu je moŽno měnit a doplňovat jen písemnými, číslovanýmia oboustranně
podepsanými dodatky s výjimkou dle ěl. VI. této smlouvy, tj' s výjimkou úpravy smluvní
ceny při změně počtu spľavovanýchzaÍízení.PředloŽí-li někteľá ze smluvních stran návrh
dodatku k této smlouvě, zavazuje se druhá stľana vyjádřit se k němu do tří týdnů ode dne
jeho doľučení.Po dobu jednoho měsíce ode dne odeslání je smluvní stľana vázána svým
návľhem.

2

Smlouva je vyhotovena ve ětyřech stejnopisech' znichžkaždá smluvní strana obdľŽí po
dvou vytiscích.

J

Smluvní stľany prohlašují, Že tato smlouva, s jejímžobsahem bezvýhľadně souhlasí, je
výrazemjejich pľavésvobodné vůle, byla uzavŕena dobrovolně abez nátlaku' nikoliv
v tísni azanápadĺě nevýhodných podmínek'

4

Výľočnízprávu za rok 2018 v rozsahu dle původnísmlouvy a vyúčtováníreinvestic
z roku 2018 předloŽí Spoleěnost obci do 31.3.2019.

V Dobřejovicích

V Praze

dne

dne

ZaObec Dobřejovice:

Za osvětlení Týnec, k.s

Maľtin Sklenář
Staľosta obce

j

Ing. Vítězslav Chmelík
ednatel komplementáře

ELToDo OSVĚTLENÍ, s.r.o

Ing. Petr Formánek
ednatel komplementáře

j

ELToDo OSVĚTLENÍ, s.r.o
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číslosm louvy objednatele:
Číslosmlouvy zhotovitele: 2o18/OI5g

DoDATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
na realizaci zakázky

''Okružníkřižovatka Dobřejovice
Obiednatel:

se sídlem:

zastoupený:
osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

(dále

Herink"

obec Dobřejovice

Na Návsj 26, Dobřejovice
251 01 Ríčany
Martin Sklenář
Maftinem Sklenářem
Martinem Sklenářem
tel. : 7 25021828, em

oo24014t

IČ:

_

a

i I

: starosta @dobrejovi ce. eu

jen,,objednateľ)

a

Zhotovite!:
AF-CITYPLAN s.r.o.
se sídlem:
Magistrů I275/I3, Michle, 140 00 Praha 4
Zapsán v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25005
Zastoupený:
Ing. Petrem Košanem, jednatelem
osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních
Ing. Petr Košan, jednatel
ve věcech technických
Ing. Václav Bartůněk, vedoucí ateliéru dopravní projekce
tel.: 775 892 229, email: vaclav.baftunek@afconsult.com
IČ:
47307218
DIČ:
Cz473o72t8
Bankovní ústav:
ČSoB a.s., Praha 5
Čísloúčtu:
4B285I41,3/03oo
(dále

jen,,zhotoviteľ)

Preambule
Tento dodatek vznikl na základě dohody objednatele, města Jesenice a zhotovitete' Město Jesenice vzneslo
požadavek na nasvětlení navrhované okružní křižovatky v rámci zpracování projektové dokumentace týkající

se

navrhovaného stavebního záměru rekonstrukce stávajícíprůsečnékřižovatky komunikace II/101,
Jesenické a K Herinku na okružníkřižovatku.

článek ĺ.

Úvodní ustanovení

1.1.

objednatel a zhotovitel se dohodly na úpravě článku I. Předmět smlouvy, článku II. Termíny a místo
plnění a článku III. Cena za dílo následovně:

I.

Předmět smlouvy

Původníznění textu:

1. Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek sjednaných v této smlouvě pro objednatete vypracuje
projektovou dokumentaci včetně přípravných prací a inženýrskéčinnosti, týkajícíse navrhovaného
1

stavebního záměru rekonstrukce stávajícíprůsečnékřižovatky komunikaci II/101, ]esenické a K Herĺnku
na okružníkřižovatku.

2. Bližšíspecifikace díla:

-

zajištění předprojektové přípravy (geodetické doměření, informace o inženýrských sítích,
dendrologický posudek, IG a HG průzkum);

- PD ve stupni k územnímu řízení;
- ĺČl< Ún;
- PD ve stupni ke stavebnímu povolení;
- t k SP včetně spotupráce na majetkoprávním vypořádánís KSUS St. kraje;
- PD ve stupni pro provedení stavby včetně kontrolního rozpočtu a soupisu prací.
3. Předmětem plnění není:

-

případné přeložky stávajících inženýrských sítí;
osvětlení křižovatky _ stávajĺcí křižovatka také není osvětlena;
správní poptatky za Úp'

a SP' Tyto poptatky budou hrazeny stavebníkem'

výkon AD na stavbě.

Nové znění textu:
1. Zhotovitel se zavazuje, źeza podmínek sjednaných v uzavřené smlouvě o dílo a v tomto dodatku č. 1 pro
objednatele vypracuje projektovou dokumentaci včetně přípravných prací a inženýrskéčinnosti, týkající
se navrhovaného stavebního záměru rekonstrukce stávající průsečnékřižovatky komunikaci lI/tol,
Jesenické a K Herinku na okružníkřižovatku. Na základě požadavku města Jesenice na nasvětlení
navrhované okružníkřižovatky se dílo doplňuje o zpracování projektové dokumentace veřejného
osvětlení křižovatky na komunikaci IIl101 - Jesenické a K Herinku.

2. Bliźšíspecifikace

-

díla:

zajištěnípředprojektové přípravy (geodetické doměření, informace o inženýrských sítích,
dendrologický posudek, IG a HG průzkum);
osvětlení křižovatky - bude sestávat z vlastního osvětlení stožáry po obvodu a ze zŕ'lzení
adaptivních zón na ramenech křižovatky,

- PD ve stupni k územnímu ŕizeni;
- IČtÚn;
- PD ve stupni ke stavebnímu povolení;
- IČ k SP včetně spolupráce na majetkoprávním vypořádánís KSUS St. kraje;
- PD ve stupni pro provedení stavby včetně kontrolního rozpočtu a soupisu prací.
3. Předmětem plnění není:

-

II.

případné přeložky stávajícíchinženýrských sítí;
správní poplatky za ÚR a SP. Tyto poplatky budou hrazeny stavebníkem.
výkon AD na stavbě.

Termíny a místo plnění

Původníznění textu:

1. Termín zahájení díla:
2. Termín dokončenídíla:
3. Dílčítermíny plnění:

do 2

ýdnů od podpisu smlouvy

do 18 měsícůod podpisu smlouvy

2
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Zpracování konceptu doku mentace
k při pomĺnkám objed natele

do 5 ýdnů od podpisu smlouvy
DtJ R

:

Zapracování při pomínek objednatele do
dokumentace DUR:

Zajištěnívyjádření Doss a vlastníků technické
infrastruktury:

do 8 týdnťl od zapracování připomínek do PD k DUR

v la

Zpracování konceptu dokumentace pro SP

Za pracová ní připomínek

do 2 týdnů od předání kompletních připomínek

do 4 měsícůod získánívšech vyjádření D2SS a

ZajištěnĺDUR v právní moci:

k připomín kám objed natele

do 10 týdnů od podpisu smlouvy

:

objednatele do

dokumentace pro SP:

stn íků tech

ni

cké i n fra stru ktu ry

do 10 týdnů od podání žádosti o ÚR
do 2 týdnťl od předání kompletních připomĺnek

objednatele

Zajištěnĺvyjádření Doss a vlastníků technické
infrastruktury:

do 8 týdnů od zapracování připomínek do PD k SP
do 4 měsícůod získánívšechvyjádření D2SS a

Zajištění SP v právnĺ moci:

vlastníků technĺckéinfrastruktury ke stavebnímu

povolení
Zpracování PDPS dokumentace

:

Do 4 týdnťl od vydání SP v právní moci

Nové znění textu:

1.
2'
3.

Termín zahájení díla:

ihned po podpisu dodatku č. 1

Termíndokončenídíla

do 18 měsícůod podpĺsu dodatku č. 1

Dílčítermínyplnění:

Zajištěnípředprojektové přípravy a podkladů o
místě připojení navrhovaného Vo:
Zpracování projektové dokumentace Vo DUR
včetně zapracování do celkové PD křižovatkyl
Zajištění vyjádření DoSS a vlastníků technické
i

nfrastru ktu ry:

do 3 týdnů od podpisu dodatku smlouvy zahrnujícíVo

do 6 týdnů od podpisu dodatku smlouvy zahrnující Vo

do 8 týdnů od odsouhlasení doplněné PD o

Vo

(při

předpokladu dodrženízákonných lhůt pro vyjádření)

t V rámci těchto činností bude potřeba řešit potřebný dočasný zábor pozemků pro realizaci přívodnĺho
energetického kabelu z nejbližší
dostupné distribuční trafostanice nebo stožáru Vo v obci Dobřejovice.
V rámci projektové dokumentace k územnímuřízeníbudou stanoveny orientačnínáklady stavby formou agregovaných položek.
3

ZajištěníDUR v právní moci

do 4 měsícůod získánívšechvyjádření DOSS a

vlastníků tech nické nfrastru
i

ktu ry

Zpracování konceptu dokumentace pro SP

do 10 týdnů od podání žádosti o ÚR a od pokynu

k připomínkám objednatele:

objednatele

Zapracování připomínek objednatele do

do 2 týdnů od předání kompletních připomínek

dokumentace pro SP:

objednatele

Zajištění vyjádření DOSS a vlastníků technické

do 8 týdnů od zapracování připomínek do PD k SP (při

i

nfrastru ktu ry:

předpokladu dodrženízákonných lhůt pro vyjádření)
do 4 měsícůod získání všech vyjádření DoSS a

Zajištění SP v právní moci:

vlastníků technické infrastruktury ke stavebnímu
povolení (předpoklad)

Zpracov ání PDPS doku mentace

III.

do 8 týdnů od vydání SP v právní moci

Cena za dílo

Původníznění textu:

7. Cena za dílo (tj. celková cena za celou dobu plnění a za celé dílo) se sjednává jako cena nejvýše
přípustná a ze strany zhotovitele nepřekročitelná, a to ve výši 439 ooo Kč bez DPH, DPH 21 o/o ve výši
92 120 Kč, tj' celkem ve výši 531 190 Kč včetně DPH.
Dílčíčinnosti:
Zaj i štěn í p řed p roje ktové p říp ravy

PD ve stupni DUR

ICKUR
PD ve stupni DSP

Cena v Kč bez DPH

48 000
118 000

56 000
123 000

ICKSP

20 000

PD ve stupni PDPS

74 000

CELKEM

439 000

Nové znění textu:

l.

Cena za dílo se navyšuje o cenu za následující dodatečnépráce:
PD nasvětlení okružníkřižovatky

25 ooo'_ Kč bez DPH
Cena zahrnuje obstarání podkladů pro místo připojení, potřebný výkon inženýrské činnosti a projednání
projektové dokumentace navrhovaného nasvětlení křižovatky.

4

Nová cena za dílo se sjednává jako cena nejvýše přípustná a ze strany zhotovitele nepřekročitelná, a to
ve výši 464 ooo Kč bez DPH, DPH 2I o/o ve výši 97 44o Kč, tj. celkem ve výši 561 44o Kč včetně DPH.
Dílčíčinnosti

Cena v Kč bez DPH

Zajištěnípředprojektové přípravy a podkladů o místě připojení
navrhovaného Vo

48 000

PD ve stupni DUR

143 000

ICKUR

56 000

PD ve stupni DSP

123 000

ICKSP

20 000

PD ve stupni PDPS

74 000

CELKEM

464

íJíJo/

čtánet z.
ostatní ujednání
2.L
2.2

ostatní ustanovení shora citované smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními
obsaženými v tomto Dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoručnípodpisy.
Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyĺ sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných
podmínek.

2.3

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí stávajícísmlouvy o dílo. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem

podpisu oběma smluvními stranami a účinnostidnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek
v registru smluv uveřejní objednatel.
2.4.

č. 1 je

č. 1

vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž objednatel obdržídva (2)
stejnopisy a zhotovitel jeden (1) stejnopis.

Tento Dodatek

Za objednatele

Za zhotovitele

V Dobřejovicích dne

V Praze dne

Jan Krejčí
starosta obce

Ing. Petr Košan
jednatel
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SmIouVa o Spolupráci
která se uzavírá mezi účastníky:

obec Dobřejovice,

sídlo: Na Návsi 26, Dobřejovice ,251 01 Řĺeany
zastoupená starostou obce Martinem Sklenářem
lČ,'.00240141

(dále jen ,,obec")

a

spoĺečnostíOPTREAL'spo|. s r.o.

se sídlem Drnovská 1042128,160 00 Praha 6
zastoupené jednatelem Michalem RaŠkem
lČ: 25098420
(dále jen ,,Žadatel")

l_

Úvodní ustanovení

1.

2.
3.

4.
5.

Zastupitelstvo obce Dobřejovice vydalo dne8.12.2010 pod Ö.j' 306/2010 Územní plán formou
opatření obecné povahy, které nabylo účinnostidne 24.12'20'10, ve kterém vymezilo plochu
lokality 27 s hlavní funkcĺ pro obytnou zástavbu v souborech rodinných domů a následně
schválilo regulaění plán formou opatřenĺ obecné povahy Ö,. 112012 obce Dobřejovice' dne
'13.6.2012 pod č.j. 279l202loUDB, které nabylo účinnostidne 30.6.20'ĺ2.
Vymezená plocha lokality 27 je o ce|kové rozloze 10,714ha.
Rešená plocha je rozdělena na dvě ěásti, vzájemně oddělené centrální komunikací: l. etapa
zahrnuje jihozápadní část včetně části profilu centrální komunikace, ll. etapa zahrnuje

severovýchodní část včetně kompletace profilu centrální komunikace. Předmětem této
smlouvy o spolupráci je část plochy lokality zahrnutá do ll.etapy, tzn. 31 pozemků pro
výstavbu rodinných domů a 1 pozemek pro občanskou vybavenost viz. grafická příloha č.1
této smlouvy. Tato smlouva o spolupráci se týká výhradně ll.etapy předmětné lokality.
ll.etapa je tvořena pozemky parc.Ö. 729 a725 v katastrálním rjzemÍ Dobřejovice.
Na základě regulačníhoplánu byla vyhotovena projektová dokumentace pro stavební povolení
společností HW Projekt s.r.o. V srpnu 2018.
il.

Stávající veřejná infrastruktura

1.

Komunikace ul'okruŽní ve vlastnictvĺ Žadatele, která je na pozemku parc.č. 73512

2.
3.

Vodovodnĺ řad PE 1 10 v ul. Jesenická a v ul. okruŽní, kteý je ve vlastnictví obce Dobřejovice.
Řad splaškové kanalizace DN 300 v prostoru křiŽovatky ul. Jesenická a Nad Hlinĺkem, Ŕteny 1e
ve vlastnictvĺ obce Dobřejovice'
Řad dešťovékanalizace DN 3oo v ulici Jesenická' ktený je ve vlastnictví obce Dobřejovice.
Rozvody elektrické energie v l.etapě ve vlastnictvÍ tEz Distribuce, a.s.
STL plynovod v l.etapě a v ul. Jesenická ve vlastnictví PraŽská plynárenská Distribuce, a.s.

4.
5.

6'

Dobřejovice.

v

k.u.

ilt.

Požadavky na novou veřejnou infrastrukturu

1.

Żadatel zajistil v souladu se schváleným regulačnímplánem projektovou dokumentaci pro
stavební povolení vyhotovenou společností HW Projekt s.r'o. ze srpna 2018, v níŽ je navrŽeno
v ll.etapě umístit celkově 32 parcel, z toho 31 parcel pro výstavbu izolovaných rodinných

domů a 'ĺ parcela pro občanskou vybavenost. Pro tyto parcely je nutné vybudovat veřejnou
dopravní a technickou infrastrukturu a tuto napojit na dosavadní stavby a zaŕízení.Jedná se o
vybudování nových staveb nebo nových součástí staveb, a to:
a) Komunikace:

.
o

místníkomunikace funkčnískupinyD, podskupiny D1 - obytná zina
místníkomunikace funkčnískupiny D, podskupiny D2 s vyloučenÍmmotorové dopravy (pěŠí
průchody mezĺ stavebními pozemky)
Součástíulĺčnĺchprostor budou veřejná parkovací mĺsta o celkovém počtu 39 stání
b) Kanalizace
odkanalizovánĺ zástavby bude řešeno oddílnou soustavou. SplaŠkovévody budou napojeny do
splaškovékanalizace v obci, která je zaÚstěna do čistĺrnyodpadních vod. Kanalizace splaŠková je
navrŽena o profilu DN 300 a bude vedena v komunikačním prostoru v souběhu s ostatními sítěmi.
Napojení na kanalizačnísystém v obci je v prostoru u křiŽovatky ulice Jesenické a Nad Hliníkem.
Součástístavby splaškové kanalizace jsou přípojky k jednotlivým parcelám zakončenézaslepením za
hranicí pozemku.

c) Likvidace sráŽkové vody
Kanalizace dešťová je navżena o profilu DN 300 a bude vedena v komunikačnĺmprostoru v souběhu
s ostatními sítěmi. DeŠt'ová kanalizace bude napojena do stávající dešt'ovéstoky, která je ukončena
v uĺici Jesenické. Stávající stoka bude prodlouŽena na úroveň řešené lokality. Do dešt'ovékanalizace
budou odvodněny sráŽky z povrchů komunikace, chodníku a parkoviŠť.Dešťovévody ze střech a
zpevněných ploch jednotlivých parcel budou likvidovány vsakem na pozemku. Pro zpomalení odtoku
z(lzemlje navrŽena na deŠt'ovékanalizaci retenčnínádrŽ s regułovaným odtokem.

Vodovod
Místo napojení navrhovaného vodovodu je v ulici Jesenická u odbočenído ulice Nad Hliníkem. od
místa napojení bude trasa vodovodu vedena přÍmo do lokality vodovodním řadem ,,A". Dále dojde
kzokruhování napojení na vodovod l.etapyvul. okruŽní. Vodovod je navrŽen zpotrubí PE 110 SDR'
K jednotlĺvým parcelám budou provedeny přípojky ukončenézasĺepenímza hranicí pozemku. PoŽární
voda je zajištěna jednĺm nadzemním hydrantem a šesti podzemními hydranty.
d)

e) Plynovod
Připojenĺ lokality bude ze stávajícĺho STL rozvodu napojeno v ulici Jesenická u odbočenído ulice Nad
Hliníkem. Dále dojde k zokruhovánĺ řadů ll.etapy s řady z l.etapy v ul. okruŽní. Jednotlivé RD budou
napojeny přípojkami do skříní HUP umístěných do sdruŽených pilířů u vjezdů.
f) Rozvody azaŕízeni VN' NN

Rozvody elektro budou napojeny na rozvody budované v l.etapě výstavby a v ll.etapě bude
vybudována nová trafostanice ze které budou jednotlivé objekty RD napojeny na napět'ové Úrovni 0,4
kV sekundární distribučnísítípřes přĺpojkové skřĺně do elektroměrových skřínĺumĺstěných v pilířích u
vjezdů'

g) Veřejné osvětlení

Napájení je navrŽeno z nového zapĺnacího bodu u nové trafostanice. StoŽáry Vo budou umístěny
podél vozovky, v místech pro pěšíu oplocení. Trasa kabelů Vo bude vedena v pásu stoŽárů nebo
společně s kabely NN 0'4 kV.
h) Spoje

Trasy sdělovacích rozvodů budou vedeny v pásu pro kabely spojů. Trasy budou dle moŽnosti vedeny
v chodníku nebo i v zeleném pásu (podmĺnky obdobné jako u silnoproudých vedení).
i)

Veřejné prostory a zeleň

Předmětem této plánovacĺ smlouvy jsou úpravy ploch v uličnímprostoru zajišt'ujícípřístup a příjezd
k rodinným domům a pozemku pro občanskou vybavenost. V rámci stavby dojde k drobné úpravě
zeleně v prostoru - Park 2' pěšíkomunĺkace se však v rámci této stavby v tomto prostoru realĺzovat
nebudou.

2'

Nové stavby veřejné dopravní a technické infrastruktury, respektive jejich části a jejich
umístění jsou vyznačeny a popsány v projektové dokumentaci a ve výše specifikované
dokumentaci regulačníhoplánu.
tv.

Závazky Žadatele

1'
2.
3.
4.
5'

6.

7.

8.

Żadatel se zavazuje, Že na své náklady vybuduje výŠeuvedenou technickou infrastrukturu
v lokalitě, jejíŽ rozsah je dále upřesněn v projektové dokumentaci pro stavební povolení
,,Dobřejovice - lokalita Nad PraŽskou cestou - ll. etapa" vypracované společnostíHW Projekt
s.r.o. V srpnu 20'ĺ8.

Zadatel se zavazuje zajistit písemný souhlas vlastníkůvšech pozemků dotčených regulačním
plánem Dobřejovice - lokalita Nad PraŽskou cestou - ll.etapa.
Zadatel prohlašuje, Že nebude poŽadovat po obci Úhradu jakýchkoliv nákladů na vybudování
výše uvedené technické infrastruktury'
Zadatel se zavazuje, Že technickou infrastrukturu v lokalitě vybuduje dodavatelským
způsobem autorizovanou firmou v souĺadu s normami ČSN.
Żadatel se zavazuje postupem dle následujících odstavců do vlastnictví obce převést výŠe
specifikovaným regulačnímplánem a projektovou dokumentací předpokládanou veřejnou
dopravní a technickou infrastrukturu (splaŠkovou a dešťovoukanalizaci, vodovod, veřejné
osvětlení' pozemní komunikace, včetně chodníků),a pozemky, na kteých Öi ve kteých bude
tato infrastruktura uloŽena čĺna ktených se bude nacházet veřejná zeleň, a to s výjimkou
pozemků situovaných v ploše označenév regulačnímplánu jako PARK ll.
Żadatel je povinen písemně vyzvat obec do tří měsíců ode dne, kdy bude zkolaudována
splašková a deŠt'ovékanalizace, vodovod i veřejné osvětleníči kdy bude započato s uŽíváním
poslednĺz těchto inŽenýrských sítívsouladu s právními předpisy (vŽdy včetně realizace prvků
veřejné zeleně), k uzavření kupní smlouvy, jejímŽ předmětem budou uvedené inŽenýrské sítě
a pozemky veřejné zeleně. obec se zavazuje do tří měsíců od doručenívýzvy uzavřit takovou
kupní smlouvu s tím, Že kupnĺ cena bude sjednána ve výŠi5.000'- Ki vč. DPH za veŠkeré
inŽenýrské sítě a ve výŠi1 Ki,lm2 za převáděné pozemky' včetně veřejné zeleně; ke dni
podpisu této smlouvy činívýměra těchto pozemků 332 m2. Budou-li inŽenýrské sítě uloŽeny
v, či na pozemku ve vlastnictví Žadatele, je takové uloŽení i dalšíspráva inŽenýrských sítíve
prospěch obce bezúplatné.

Žadatel je povinen vyzvat obec do třÍ měsícůode dne, kdy bude zkolaudováno 60

%

rodinných domů postavených na pozemcích zahrnutých do etapy ll. či kdy bude započato
s jejich uŽÍváním v souladu s právními předpisy, nejpozději vŠakdo 3 let od kolaudace
pozemních komunikací vč. chodníků,k uzavření kupní smlouvy, jĄlmŽ předmětem budou

zkolaudované a řádně udrŽované a opravované pozemní komunikace, vÖ. chodníků, a
pozemky, na ktených jsou umístěny tyto komunikace. obec se zavazuje do tří měsĺcůod
doručenívýzvy uzavřít takovou kupní smlouvu s tím, Že kupní cena bude sjednána ve výŠi
5.000,_ KÖ vČ. DPH za veškerépozemní komunikace, vč. chodnĺků, a ve výši 1 Kć,lm2 za
převáděné pozemky; ke dni podpisu této smlouvy činívýměra těchto pozemků 10.112 m2.
obec však není povinna takovou smlouvu uzavřít, pokud převáděné komunikace, vč.
chodníků,nebudou zkolaudovány či pokud budou jakkoli poŠkozeny či řádně neudrŽovány.
Povinou součástíkupních smluv dle přechozích odstavců musí být záruku za jakost ve
prospěch obce, a to v následujícĺm rozsahu:
a) na splaškovou kanalizaci, deŠt'ovoukanalizacĺ, vodovod a veřejné osvětlenĺ zäruka za
jakost v délce dvou (2) let ode dne uzavření kupní smlouvy dle odst. 6 tohoto článku

b)

c)

smlouvy,

na komunikaci, včetně chodníků, záruka za jakost vdélce jednoho (1) roku ode dne
uzavření kupnísmlouvy dle odst. 7 tohoto Ölánku smlouvy a
na veřejnou zeleň záruka za jakostvdélce jednoho (1) roku ode dne uzavření kupní
smlouvy dle odst. 6 tohoto článku smlouvy.

v.
Závazky obce

1. obec se

zavazuje uzavřít s Žadatelem na jeho návrh dohodu (smlouvu o právu provést
stavbu) obsahujícísouhlas vyznaČený téżna situačnímvýkresu projektové dokumentace k

2'

realizaci staveb Veřejné dopravnĺ a technické infrastruktury v pozemcích ve vlastnictví obce, a
to do 't5 dnů ode dne účinnostitétosmlouvy.
obec se zavazuje vyvinout maximální součinnost vedoucí k vydání potřebných rozhodnutí či

opatření stavebního úřadu pro stavbu technické a dopravní infrastruktury v lokalitě
,,Dobřejovice - lokalita Nad PraŽskou cestou - ll'etapa" a bez zbytečnéhoodkladu vydat
potřebné souhlasy jako vlastníka obecních pozemků a dotčenéobce'

vl.

Termĺn plnění

1'

Żadatel

se

zavazuje vybudovat

a

řádně zkolaudovat veřejnou technickou

a

dopravní

infrastrukturu specifikovanou V Öl. lll. odst. 1 této smlouvy, a to ve lhůtě do 3 let od posledního
vydaného pravomocného stavebního povolení na stavby uvedené v čl. lll odst. 1.

vil.
odpovědnost a dalšípovinnosti Žadatele

1.

2'

Żadatel se zavazuje provést nezbytná opatření na pozemcích dotčených stavbou technické
infrastruktury, zabraňujícíohroŽení veřejných zĄmŮ v případě, Že nedojde k realizaci
navrhovaného záměru v dohodnutém rozsahu a čase.
Żadatelje povinen uhradit obci ĺnvestĺčnípříspěvek ve výŠi150 Kč zam2 kaŽdého pozemku
urÖeného k výstavbě rodinných domů v rámci etapy ll. Ke dni podpisu této smlouvy mají tyto

pozemky výměru 33.877 m2, coŽ odpovídá celkovému příspěvku ve výši 5.081'550,- Kč.
Příspěvek je Žadatel povinen hradit průběŻně za każdý prodaný či ke stavbě vyuŽitý pozemek,
vŽdy nejpozdějido'ĺ5 dnů ode dne, kdy bude povolen vklad vlastnického práva k pozemku ve
prospěch nového vlastníka či kdy bude na takovémto pozemku započato sjakýmikoli
stavebními pracemi souvisejícímis výstavbou rodinného domu; rozhodujícĺ je den, k němuŽ
nastane dřívějšíz uvedených událostí.
JestliŽe Žadatel řádně a včas neuhradí přĺspěvek dle předchozího odstavce, je obec oprávněna
pożadovat Úhradu smluvnĺ pokuty ve výši 10 Kč za m2 kaŽdého pozemku, kterého se porušení
uvedené povinnosti týká'
vilt.
odstoupenĺ od smlouvy

1.

2.

Pokud se Žadatel ve lhůtě do 31. července 2019 nestane vlastníkem pozemku parc. č,'729
a katastrálním územíDobřejovice' kteý je ke dni uzavření této smlouvy ve vlastnicfuí
Arcibiskupství praŽského, případně pozemků, které z tohoto pozemku vzniknou na základě
geometrického plánu a které budou určeny pro výstavbu rodinných domů v rámci ll.etapy, je
Žadatel oprávněn od této smlouvy ve lhůtě do 31. srpna 2019 odstoupit.
Zadatel je v takovém případě oprávněn od této smlouvy odstoupit bez jakékoli sankce či
v obci

povinnosti náhrady Újmy (škody).

tx.

Závéreć,ná ustanovení

1.

2.

3'

Smluvní strany se dohodly, že zasiláni a doručovánĺvšech pĺsemnostítýkajícĺchse jejĺch
smluvního vztahu plynoucíz této smlouvy se řídínásledujícími pravidly:
. písemnosti se zasílajíprostřednictvím datové schránky
Změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemným dodatkem k této smlouvě.
Smlouva je uzavřena na základě a v mezích usnesení Zastupitelstva obce Dobřejovice č.

ł )ät";; J ŕ'1'iä".o šü,

s o'

"o.i bere na vědomí, Že text"smlouvy
"o""Ii:|äľij?,:ä,iT:'jÍ!l'ň::lxŤšliffi,:fi:ľ
je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona
4. Żadatel

č.

106/1999 sb', o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a Že město
jako povinný subjekt má povinnost na Žádost Žadatele poskytnout informace o tomto
smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy. Při poskytnutí informace bude
postupováno v souladu se zákonem č. 10'ĺ/2000 Sb., o ochraně osobních údajůa o změně
něktených zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5.
6.

Tato smlouva nabývá Účinnostidnem podpisu obou smluvních stran.

7.

Uěastnĺci této smlouvy prohlaŠují,Že souhlasí s jejím obsahem. Smlouva byla sepsána na
základě pravdĺvých údajů'vyjadřuje jejich pravou a skutečnou vůli.

Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichŽ kaŽdá ze smluvních stran obdrŽí 2
vyhotoven í smlouvy.

V Praze dne

OPTREAL spol. s r.o.
Michal Rašek

jednatel spoleÖnosti

V Dobřejovicích dne:

obec Dobřejovice
Martin Sklenář

starosta obce

Ke smlouvě o spoluprácise přik!ádá
a) snímek katastrální mapy s vyznačením pozemků, kteých se plánovacísmlouva týká,

povolení,,DoBŘEJoVlcE - Nad Prażskou cestou - ll. etapa"
lnŽenýrské sítě a komunikace ze srpna 2018 vypracované společností HW Projekt s.r.o.

b) dokumentace pro stavební

-

