
Smlouva o společné investici 
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  

ve znění pozdějších předpisů 

 

Smluvní strany: 

 

Město Litoměřice 

Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 

IČO: 002 63 958 

zastoupené Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou 

(dále také jen „Město“) 

 

a 

 

LINGUA UNIVERSAL soukromá základní škola a mateřská škola s.r.o. 

sídlo: Sovova 480/2, Předměstí, 412 01 Litoměřice 

IČO: 250 18 515 

zastoupená Ing. Blankou Ježkovou, jednatelkou 

zapsaná do veřejného rejstříku vedeného  

Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11846 

(dále také jen „Škola“) 

 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o společné investici 

 

Čl. 1 

Preambule 

 

Jednou z forem zapojování veřejnosti do rozvoje města je tzv. participativní rozpočet. Jedná se 

o proces, prostřednictvím kterého obyvatelé města mohou rozhodovat o využití části městského 

rozpočtu na realizaci projektu investičního charakteru. Participativní rozpočet je určen k 

realizaci konkrétního opatření, které bude sloužit obyvatelům města Litoměřice  

a přispěje ke zkvalitnění veřejného prostoru.  
 

Rada města Litoměřice na svém zasedání dne 14.12.2017 schválila pravidla participativního 

rozpočtu města Litoměřice pro rok 2018 usnesením č. 762/26/2017.  

 

Hlasování o předložených návrzích projektů proběhlo v rámci veřejného Fóra Zdravého města 

„Desatero problémů“ dne 11.4.2018. Zvítězil projekt „Zelená oáza“ předložený Školou (dále 

jen „projekt“). 

 

Čl. 2 

Společná investice 

 

Na rok 2018 byla pro participativní rozpočet Zastupitelstvem města Litoměřice schválena 

maximální částka ve výši 200 000,- Kč včetně DPH.  

 

Škola zajistila další finanční podporu projektu z jiných zdrojů (také vlastních) a tak mohou 

celkové náklady projektu přesahovat maximální částku stanovenou pro participativní rozpočet. 

 



Na základě této smlouvy o společné investici je Škola oprávněna přeúčtovat provedené práce 

na realizaci projektu Městu k proplacení v rámci participativního rozpočtu až do výše 

maximální částky.  

 

 

Čl. 3 

Ostatní ustanovení 

 

Škola bere na vědomí, že součástí procesu participativního rozpočtu je rovněž průběžná 

medializace a informační kampaň a souhlasí s tím, že o realizaci projektu bude město 

Litoměřice informovat prostřednictvím běžných informačních kanálů (web města Litoměřice a 

Zdravého města Litoměřice, tiskové zprávy, články v Radničním zpravodaji a dalších 

regionálních médiích) a rovněž skrze síť svých partnerů (příspěvkové organizace, atd.).  

 

 

Čl. 4 

Závěrečná ustanovení 

 

Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných  

a vzestupně číslovaných dodatků. 

 

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno 

vyhotovení. 

 

Město Litoměřice touto doložkou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb.,  

o obcích, v platném znění, potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena po splnění všech 

zákonných podmínek, jimiž uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání.  

 

Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání 

splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu zveřejní v ISRS. 

 

Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle zákona  

o registru smluv, a tímto vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu 

neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují. 

  

Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského zákoníku 

mezi sebou před uzavřením této smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato smlouva platně 

uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 

 

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (ISRS). 

 

Čl. 5 

Podpisy smluvních stran 

 

Obě smluvní strany, mezi nimiž je tato smlouva uzavírána, shodně prohlašují, že si tuto 

smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich 



pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných 

podmínek. Každá smluvní strana potvrzuje autentičnost této smlouvy svým podpisem. 

 

V Litoměřicích dne ……….2018                                            V Litoměřicích dne ……….2018 

 

 

 

 

 

 

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

    LINGUA UNIVERSAL soukromá                                                     Město Litoměřice 

   základní škola a mateřská škola s.r.o.                                             Mgr. Ladislav Chlupáč 

            Ing. Blanka Ježková                                                                           starosta 

                   jednatelka 

 


