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SMLOUVA

uzavřená ve smyslu § 1746 odst.2 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

I.
Smluvní strany

Město,obec: Bystřice nad Pernštejnem
Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
starostou města Ing, Karlem Pačiskou
KB a.s., Bystřice nad P., č.ůčtu 9005-723751/0100
00294136
CZ 00294136

zastoupené: 
bankovní spojení:
IC:
DIC:

osoby oprávněné jednat 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

Ing. Karel Pačiska 

Ing. Aleš Sitař

na straně jedné a
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 

p.Ing. Dagmar Zvěřinovou 
Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou 

č.účtu 1622321399/0800

zastoupený: 
bankovní spojení:

Zaps.Č.j. Reg.8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou
IČ: 43383513 

CZ 43383513DIC:
osoby oprávněné j ednat 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

p.Ing. Zvěřinová Dagmar, Ing.Pctr Leopold 

p.Ing. Leopold Petr

II.
Svaz vodovodů a kanalizací je investorem výstavby „Bystřice nad Pernštejnem - rekonstrukce 

vodovodu a kanalizace ul. Zahradní". Pro tuto stavbu je zpracovánaprojektová dokumentace
v celkové hodnotě 76.000,-Kč

III.
Město Bystřice nad Pernšt. se podpisem této smlouvy zavazuje, že poskytne v souladu se 

Stanovami SVK Žďársko schválenými valnou hromadou dne 28,3.2018 a Zásadami investiční 
politiky SVK Žďársko, schválenými předsednictvem dne 24.3.2011, z rozpočtu města pro rok 

2017 na vypracování projektové dokumentace částku

v celkové výši 76.000,- Kč 

slovy /sedmdesátšesttisíc/ korun českých
IV.

Částka uvedená v čl. II. této smlouvy bude poukázána na účet Svazu vodovodů a kanalizací 
Žďársko, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Žďár nad Sázavou, číslo účtu 

1622321399/0800 do 20.12.2018.
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v.
Poskytnuté finanční prostředky jsou návratné a to v termínu nejpozději do 30 dnů po ukončení 
výstavby „Bystřice nad Pernštejnem - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Zahradní“ tj. 
do 30 dnů od právní moci kolaudačního rozhodnutí na stavbu vodního díla.
Městu zaniká právo na vrácení uvedených finančních prostředků, pokud bude projekt 
zpracován a stavba nebude zahájena v daném termínu. V tomto případě budou uvedené 

finanční prostředky použity Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko na úhradu příslušné PD.

VI.

Poskytnutí finančních prostředků ^celkové výši po/llc odstavce III. schválilg^na svém jednání
'zz?:.Ú^Město prohlašuje, že pro platnost6:T?/dtiA města

tohoto právního úkonu jsou splněny podmínky vyplývající pro Město z plat. zákona o obcích / 
§ 41 z.č. 128/2000 Sb. v plat znění/.
Město Bystřice nad Pernštejnem má právo kdykoliv nahlédnout do podkladů týkajících se 

zpracování projektové dokumentace. Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 

informovat město o veškerých skutečnostech, majících vliv na vyhotovení projektové 

dokumentace. Zástupce města má právo, ale i povinnost účastnit se veškerých jednání ohledně 

připomínkových řízení při vypracování projektové dokumentace. Svaz vodovodů a kanalizací 
Žďársko je povinnen neprodleně informovat město o tom, že projektová dokumentace nebude 

dokončena, nebo že stavba nebude realizována.

dne

se zavazuje

VIL

Smlouva byla vypracována ve čtyřech vyhotoveních a každá ze smluvních stran obdrží po 
dvou výtiscích.
Obě smluvní strany souhlasí se zněním této smlouvy, což stvrzují svými podpisy.
Účastníci se dohodli, že pro uzavření této smlouvy a vztahy touto smlouvou neupravené, platí 
v dalším občanský zákoník.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 23.11.2018

^8T°Svaz vodovodu a kanalizací 
_ Žďársko
© Vodárenská 2 
591 01 Žďár nad Sázavou
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za Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko za město


