
K U P N Í SMLOUVA 
Níže uvedeného dne, měsíce a roí<u 

Město Vimperk 
Se sídlenn: Steinbrenerova 6/2, 38517 Vinnperk 
IČO: 00250805 
DIČ: CZ00250805 

zastoupená: Ing. Jaroslava Martanová - starostka města, 

dále jako prodávající 
a 

E.ON Distribuce, a.s. 

se sídlem: F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7,370 01 České Budějovice 
IČO: 28085400 
DIČ: CZ28085400 

zapsána: v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka B 1772 
zastoupená: Ing. Jaroslav Strejčel<, vedoucí Ekonomika a regulace 

Lenka Lexová, vedoucí Správa majetku 
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka České Budějovice 
číslo účtu: 

- dálejalio liupujíd 

uzavírají dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění tuto kupní smlouvu: 

Č L Á N E K I. - P ř e d m ě t Smlouvy 

Prodávající je vlastníkem plynárenského zařízení, které vybudoval na své náklady dle stavebního povolení, které 
dne 4.8.2008 vydal Městský úřad Vimperk pod č.j.: VÚP 328.3-980/1354/08 a VÚP 330-981/1355/08 Ka-56 a užívá 
na základě kolaudačního souhlasu, který dne 19.5.2009 vydal Městský úřad Vimperk po č.j. VÚP 330-965/1502/09 
PN-52. 

Toto plynárenské zařízení je přesně specifikováno v Zápisu o předání a převzetí stavby ze dne 27.4.2009, ve kterém 
je plynárenské zařízení (dále jen stavba) označené takto: 

Prodloužení STL, Vimperk (směr Hrabice) 

- STL plynovod: LPE D90 344 m 
- STL plynovod: LPE D63 111 m 

Toto plynárenské zařízení je přesně specifikováno ve Zprávě o revizi plynového zařízení ze dne 12.3.2009, která je 
nedílnou součástí této smlouvy. 

Č L Á N E K I I . - P R O J E V V Ů L E 

Prodávající touto smlouvou prodává předmět prodeje uvedený v čl. 1. této smlouvy kupujícímu a kupující tento 
předmět prodeje do svého výlučného vlastnictví kupuje a přejímá. 



ČLÁNEK III. - KUPNÍ CENA A ZPŮSOB ÚHRADY 
Smluvní strany se v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 525/1990 Sb. o cenách v platném znění pozdějších 
předpisů a v souladu s ustanovením §39 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 
dohodly na kupní ceně za předmět prodeje takto: 

Cena celkem: 138.500,- Kč (slovy: stotřicetosmtisícpětset korun českých). 

Kupní cena je uvedena bez DPH, které bude stanoveno v zákonné výši. Prodávající se v případě, že je plátce DPH, 
jako poskytovatel zdanitelného plnění, zavazuje, že povinnosti plynoucí mu ze zákona o DPH v platném znění bude 
plnit řádně a včas. Zejména se zavazuje, že nebude úmyslně vystavovat kupujícího riziku plnění z t i tulu ručení za 
nezaplacenou daň dle § 109 zákona o DPH. Pokud okolnosti budou nasvědčovat tomu, že by kupujícímu mohla ve 
vztahu ke zdanitelným plněním poskytnutým prodávajícím na základě této smlouvy vzniknout ručitelská povinnost 
ve smyslu § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, vyhrazuje si kupující právo 
uhradit daň z těchto zdanitelných plnění místně příslušnému správci daně prodávajícího postupem podle § 109a 
téhož zákona. Prodávajícímu bude o tuto daň snížena úhrada. Uplatnění tohoto postupu úhrady daně se kupující 
zavazuje prodávajícímu řádně a včas oznámit, a to nejpozději do 14 dnů od provedení úhrady daně. 

Sjednanou kupní cenu za předmět prodeje je kupující povinen zaplatit prodávajícímu na základě daňového dokladu 
- faktury vystavené po podpisu této smlouvy prodávajícím se splatností 21 dní, která bude kupujícímu doručena na 
adresu: E.ON Distribuce Faktury, P. O. Box 13, Sazečská 9, 225 13 Praha. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je 
den převzetí předmětu smlouvy. 

Ujednání týkající se DPH a zákona o dani z přidané hodnoty jsou platná pouze v případě, kdy je prodávající plátcem 
DPH. 

ČLÁNEK I V . - DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

Prodávající předal a kupující převzal předmět prodeje, t j . výše uvedené zařízení dnem podpisu této smlouvy ve 
Vimperku. 

ČLÁNEK V . - NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA a NEBEZPEČÍ ŠKODY NA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

Kupující nabývá vlastnického práva k předmětu prodeje a nese nebezpečí škody na výše uvedeném plynárenském 
zařízení dnem jeho převzetí, tedy dnem podpisu této smlouvy. 

ČLÁNEK V I . - DOKLADY VZTAHUJÍCÍ SE K PŘEDMĚTU PRODEJE 

Dokumentace související s předmětem prodeje: 

Geodetické zaměření 
Stavební povolení, které dne 4.8.2008 vydal Městský úřad Vimperk pod č.j.: VÚP 328.3-980/1354/08 a 
VÚP 330-981/1355/08 Ka-56 

- Kolaudační souhlas, který dne 19.5.2009 vydal Městský úřad Vimperk po č.j. VÚP 330-965/1502/09 PN-
52. 
Revizní zpráva ze dne 12.3.2009 
Zápis o předání a převzetí stavby ze dne 27.4.2009 

ČLÁNEK V I I . - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

Prodávající seznámil kupujícího s technickým stavem výše uvedeného plynárenského zařízení, což t ímto kupující 
potvrzuje a prohlašuje, že technický stav je dobrý a neshledal na něm žádné vady. 

Prodávající prohlašuje, že na předmětu prodeje nevážnou žádné dluhy a práva třetích osob, zejména zástavní 
práva či j iné právní závady, ani nehrozí žádná soudní či jiná obdobná řízení, která by mohla omezit či ohrozit jeho 
dispoziční právo, a že kupující žádné závazky vůči třetím osobám spojené s předmětem prodeje nepřejímá. 

1. 

2. 



Pokud se toto prohlášení prodávajícího ukáže nepravdivým, odpovídá prodávající kupujícímu za škodu tím 
způsobenou. 

3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva 
nebude uzavřena, pokud j i kterákoliv smluvní strana podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť 
nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně 
schválí. 

4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva představuje úplnou dohodu o veškerých jejích náležitostech a neexistují 
náležitosti, které by smluvní strany neujednaly. 

ČLÁNEK V I I I . - DOLOŽKA VE SMYSLU ZÁKONA Č. 1 2 8 / 2 0 0 0 SB., V PLATNÉM ZNÉNÍ 

Prodej za podmínek v této smlouvě uvedených byl schválen zastupitelstvem obce dne 22.1.2018 usnesením č. 600. 
Kupní smlouva byla schválena dne 19.11.2018 usnesením zastupitelstva města č.21. 

Prodávající dále prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obecním zřízení 
(zákon o obcích), ve znění pozdějších předpisů, byl ve dnech 25.1.2018 - 12.2.2018 zveřejněn jeho záměr 
č. 7/3/2018 ohledně prodeje stavby plynovodu dle této kupní smlouvy. 

ČLÁNEK IX. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv 
dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že prodávající zajistí uveřejnění 
této smlouvy v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv, a to nejpozději do 1 měsíce od uzavření 
této smlouvy. Prodávající se zavazuje zaslat kupujícímu potvrzení© řádném zveřejnění této smlouvy. 

Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přechází v plném rozsahu na případné právní nástupce obou 
smluvních stran. 

3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných 
podmínek. Smluvní strany si prostudovaly text smlouvy, nemají vůči němu žádných výhrad a na důkaz svého 
souhlasu připojují své podpisy. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž prodávající obdrží dvě vyhotovení a kupující obdrží 
také dvě vyhotovení. 

2. 

Ve Vimperku dne: 

Prodávající: 

03. 12. 2018 v Brně dne : 

Kupující: 

05. 12, 2018 

Město Vimperk 

Ing. Jaroslava Martanová 
starostka města 

Ing. Jaroslav Strejček 
vedoucí Ekonomika a regulace 

Lenka Lexová 
vedoucí Správa majetku 

E.ON Distribuce, a.s. 
F- A. Gerstnera 2151/6 
370 49 České Budějovice 015 



Městský úřad Vimperk 
Steinbrenerova 6,38517 VIMPERK 

odbor výstavby a územního plánování 

číslo jednací: VÚP 328.3-980/1354/08 a VÚP 330- 981/1355/08 Ka-56 V ^ 

vyřtuje: PaveiKaviík Totorozhodiiutínabyloprávnlmoci A ^ f ^ ^ l 
388 459 047 ^ S ; . . ^ ? ^ P 

ve Vimperkudne: 4.8.2008 R O Z k i l t í © V* ^ Í ^ Í ^ 

R O Z H O D N U T I u p # 2 ^ 9 . i ^ : 

- V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A -

Městský itfad ve Vimperku, odbor výstavby a územního plánování, jako přísluSný stavební 
úřad podle § 13 odst.l písm.^) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

( 3 řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební úřad" a „stavební zákon"), na základě 
projednání žádosti o vydáni rozhodnutí o umístění stavby a žádostí o stavební povolení ve 
spojeném územním a stavebním řízení [společném řízení podle § 140 zákona č. 500/2004 Sb,, 
správní řád, ve znění pozdějSích přeidpisů (dále jen „správní řád")], rozhodl za účasti 
účastníků řízení uvedených v příloze č. 1 t a k t o : 

Městu Vimperk, IČ: 002 50 805, sídlem Steinbrenerova 6,385 17 Vimperk, 

zastoupeným na žákladě phié moci firmou Ing. Jan Bouchal - SysTéch, IČ: 48234419, 
sídlem Lannova 10,370 01 České Budějovice, 

I . vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnějSí 
l^ravě úzenmího řízení, veřejnoprávní smlouvy a úzenmího opatření 

O 
rozhodnutí o umístění stavby, 

n . vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a § 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 

stavební povolení 

pro stavbu s označením: 

„Prodloužení STL plynovodu" 
na pozemcích pare. í. 680/1 - ostatní plocha, silníce, ě. 415/1 - trvalý travní porost v Itú. 
Hrabice, pare. č. 1806/2 - trvalý travní porost, ě. 1802/10 - trvalý travní porost a ě. 
1802/2 - trvalý travní porost v k.ů. Vimperk (dále jen „stavba"), 

která obsahuje: 



Městský úřad Vimperk 
steinbrenerova 6,385 17 VIMPERK 

odbor výstavby a územního plánování 

MĚSTSKÝ ÚŘAD 
VIMPERK 

Clscfo 

ooá/od.e. 20 -05- 2009 
! Í ! M / C . . 
Vyřízeno dne: 

Číslo Jednací: VÚP 330-965/1502/09 PN-52 
Vyřizuje: Petr Nový 
Telefon: 388 459 049 

Ve Vimperku dne: 19.5.2009 

K O L A U D A Č N Í S O U H L A S 

Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a ÚP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 
písni. í) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon"), vydává 

Městu Vimperk, IČ 00250805, Steinbrenerova 6,385 17 Vimperk, 
zast. Mgr. Pavlem Dvořákem 

podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 12 odst. 2 vyhlášky č. 526/2006 Sb., 

k o l a u d a č n í s o u h l a s 

na stavbu pod označením 

„Prodloužení S T L plynovodu" (dále jen „stavba") na poz. KN p.č. 680/1 - ostatní plocha, 
silnice, 415/1 - trvalý travní porost, ZPF, v k.ú.Hrabice a p.č. 1806/2 - trvalý travní porost, ZPF, 

1802/10 ̂  trvalý travní porost, ZPF, 1802/2 - trvalý travní porost, ZPF, v k.ú. Vimperk, obec 
Vimperk. 

Stavba byla povolena stavebním úřadem dne 4.8.2008 pod č.j. VÚP 328.3-980/1354/08, VÚP 
330-981/1355/08 Ka-58 se lhůtou dokončení stavby do 31.12.2008. 
Stavebník předložil všechny výsledky předepsaných zkoušek a další doklady a náležitosti 
vyžadované ve smyslu ust. § 30 a 31 vyhlášky č. 132/1998 Sb. a č. 526/2006 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení stavebního zákona, v rozsahu uvedeném v protokolu ze závěrečné 
kontrolní prohlídky stavby. Při kontrolní prohlídce stavby dne 19.5.2009 bylo zjištěno, že stavba 
byla provedena v souladu s ověřenou projektovou dokumentací stavby a vydaným stavebním 
povolením na tuto stavbu, a že jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu. Užíváni této 
stavby nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní 
prostředí. - - j í ^ 

f iVIĚSTSKY URA'-.> 
385 17 VIMPERK 

Ukl. ir. 

J í l 

Ing. Václav Kokštein 
vedoucí odboru výstavby a ÚP 



ZPRÁVA O REVIZI PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ 
č. 10/9 

Datum provedeni i^vize: od 5.3.2009 do 12.3.2000 
NáMv a tíóto oi9anizao« (ozna&enf provozu nebo objektu) 
HOCHTIEP CZ M. divize Čechy o^. 
Oknjžnf644 
37004 CwkdBudéJovloe 

STL PLYNOVOD 
Vimperfc/Hrablce/ 

Jméno a pnjmenl rev.techniKa • eiBlo osvddCenf 

Ing Pavel Hrubec 

8143/0/O7mWA,B,C,D,E,F,6 

Oprávněná oi^anizace 

Petr Neumann 1. PlyNotopná 

O412/3/08/P2-R-lll,VI,VII 

Druh revize PROVOZNÍ VÝCHOZÍ 

Označení zařízení (předmét ravízev 
Prodloužení 8TL plynovodu - Vimperk (odbočka Hřebice), 
čisto stavby: 01 0338.026 

Druh zařízení: F 

Za provozovatele se zúčastnil: p. Hůlka, Ženíéek za dodavatele 

Celkové,shQ<;^ngffgní: 

ZAŘÍZENÍ J E SCHOPNO BEZPEČNÉHO PROVOZU, za podmínek předání plynovodu 
stanovených E.ON ČR s.r.o. Č. Buddjovice. 

Plynovod Je bez závad, proveden v souladu s ČSN EN 12007, TP6 70201 a 
souvisejfcfml předpisy. 

Zpráva obsahuje 3 strany 

V Českých Budéjovicich dne 12.3,2009 

Rozddlovník: 

2 Hochtlef CZ Okružní 
1 Revizní technik 

 
 

Podpis a otisk razítka 
revizního technika 



ZPRÁVA O REVIZI PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ 
č. 10/9 

Datum provedení i^vize: od 6.3.2009 do 12.3.2009 
NáMv 9 ftfdto cfgsnkaoe (oznaCenf pnwoaj nebo objektu) 
HOCHTIEF CZ divize Čochy o.z. 
Oknjtnf844 
37004 CwkéBudéjovlce 

STL PLYNOVOD 
Vimperk/Hrablce/ 

Jmémo a pnjmeni rev.tschnika • čislo oevédeenf 

fne Pavet Hrubec 
Oprévn^é organizace 

Petr Neumann 1. PlyNotopná 

0412/3/98/PZ-R-JII,VI,VII 

Druh revize: PROVOZNÍ VÝCHOZ;( 

Označeni zařízení roředmět revizeV 
Pfpdlouiření STL plynovodu - Vimperk (odbočka Hrabice), 
efsto stavby: 01 0336.026 

Druh zařízení: 

Za provozovatele se zúčastnil: p. Hůlka, Ženíšek za dodavatele 

pelko^.,^9(;in9Qg.ní 

ZAŘÍZENÍ J E SCHOPNO BEZPEeNÉHO PROVOZU, za podmínek předání plynovodu 
stanovených E.ON ČR a.r.o. Č. Budějovice. 

Plynovod Je bez závad, proveden v souladu s ČSN EN 12007, TPG 70201 a 
souvisejfcfmi předpisy. 

Zpráva obsahuje 3 strany 

V českých Buddjovlcích dne 12.3.2009 

Rozdělovnik: 

2 HochtlefCZ Okružní 
1 Revizní technik 

 
 

..>í. 
Podpis a otisk razítka 

revizního tecliníka 



10/9 TECHNICKÁ ZPRÁVA Strana 2 

A. Technické hodnoty revidovaného ZBfizml 
B. Údeio o rtOfml a zkoulWfCíí. 
C. 2|lgténé žávsciy a r«dí>sM?)ř', návfh opatřeni s lhůt k odstraněni. 
D. ÚdaJ^ o odetnanéni závad z předchozích revizi, pfip. kontrol. 



10/9 TECHNICKÁ ZPRÁVA Strana 2 

A. Technické hodnoty revidovaného zaRrení, 
B. U d ^ o méřeni a zkoulkůch. 
C. Z)ISt»né závady a nedostatky, návrh opatfeni a lhůt k odstraněni. 
D. ÚdtUe o odstraněni závad z předchozích revizi, příp. kontrol. 
E. Záznam o ostatních revtelch, proveden$oh na zaUzenl. 

A. <)eciná 80 o prodloužení atáivajfcího plynovodu STL plynovodu PE Dl 10. Novd je proveden 
P E plynwod D90 v délce cca 344 m, redukovaný na PE 063 v délce cca 111m a je zakončen 
v pHWa HUP pro nová budovaný objekt flmiy SAK. Vlastni napojení bude piwedeno pozdSji 
vsazením Tku$u 110/90 do stávajícího plynovodu. 

Plynovod je položen »oubéŽnd e vodovodem 2 x 110 a kanalizaci ON 300. Ve vzdálenosti 
cca 19 m křiží vodovod a kanalizaci - na plynovodu Je osazeno ochranné potrubí 0110/2,3m. 
Ve vzdálenosti cca 124 m od napojení je zména sméru plynovodu pomoci dvou kolen 30° z 
důvodu křížení kabelů. Po cca 50 m se pHynovod stejným způsobem vrac^ do původní polohy. 
Ve vzdálenosti cca 51 m od redukce 080/93 je redukovaný plynovod osazen ochranným 
potrubím 0110/&,5m v blížkosti kanalizační iadity. Ve vzdálenosti cca 102 m od redukce 
090/33 plynovod kříží vodovodní přípojku - na plynovodu osazeno ochranné potrubí D1l0/3m 
a plynovod 1̂ 63 je s pomocí 00° kolena zaveden do levé části pllífe HUP. OalSlm 90** kolenem 
je plynovod veden svisle a zakončen íslfiem 063 s držákem a kulovým kohoutem ON 50. 

Nový plynovod je v celé délce opatřen signalizačním vodičem s vývodem v pilin HUP a nad 
plynovodem je položena výstražná žlutá folie. 

Detailní povedení plynovodu je zřejmé ze skutečného geodetického zaméfení, provedeného 
pro dodavatele firmou GEFOS a,8. Č. Budéjovice. 

Projekt: Czechprojekt s.r.o. Nad hilětém 208 373 24 Římov 

Montážní práce: HOCHTIEF CZ s . s . divize Čechy o.z. Okružní 544 370 04 Č. Budéjovice 
Č. oprávnění 1231/3/07/PZ - M - I.V.VI.VII ze dne 28. 2. 2007 
č. osvědčení 2310/3/07/M - PZ - F ze dne 20.1. 2007 Morov/ 

Stavební deník: str. 4483596 - 98 r. 2008,4483802 r. 2009 

Svářeč: Josef Vtorov C-U/P.e.x. č. certifikátu CSP^-142 , svářecí automat MSA v č 
C-U/P.t CSP-08-142 GM 

V.Č.1205100 

5130 

Dále je uveden použitý materiál, kompletační prvky a související příslušenství STL PE 
plynovodu, s odicazem na zdokumentované prohláSení o shodé /PS/jednotlivých dodavatelů. 

Instalovaná zařízení: 
Název 

trubky P E 100 DN90/5,1 
vedení P E 100 DN63/5,8 
ochr. potrubí d110/2,3m 
ochr. potrubí d110/5,5m 
ochr. potrubí d110/3m 
ochr. potrubí d90/1,1m 
koleno d90/30» 
koleno dOd/eO" 
redukce d90/83 
mufna d63L 
i8lflod63 9 K K DN50 
Signalizační vodič 
výstražná folie 

K s Výr. číslo 
P S - G E R E X Liberec s.r.o. 
P S - G E R E X Liberec s.r.o. 

1 
1 
1 
2 
4 TlTAN-iyflETALPLAST Jablonec 
2 
1 
3 
1 P S - A R N E M A s r o Jablonec n/N 
1 zápis Hochtief 18.12. 2008 

fa Subrt Č. Budéjovk:e 

R.výr. Výkon 
2006 
2006 
2006 
2008 
2006 
2006 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 

2005 



A. Techntoké hodnoty i«vkk)vaného zanzenf. 
B. Údaje o mdreni a zkoufikách. 
C. 23iiítdné závady a nedostatky* návrh opOStK^ a IM^ k odstraněni. 
D. O d ^ o odeiranění 2ávad z pfedchozkih revfad, pHp. kontrol. 
E. Záirom o oetatnidi rpddch, pfímáenfdíi na zaftssnl 
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provedeni s v ^ ^ e záznamy HocMisf 2008 

B. Tlaková zkoufika pevností e iásnostl byla provedena dne 5.3.2009 za přítomnosti pana 
Kubíčka - za provozovatele E.ON Č, BudÍHovfoe. 
STL plynovod: IMOP 300 kPa, plMSak 600 kPa, otsjem potnibí 19501, zkouSeno 

Čtyři hodiny. 
Zkušební Uakomdr v.č. HE 00984B, prúmár 160 mm. tř. přesnosti 1%, rozsah O -1,0 MPa, 

kalíbiaoedne 2.4.2008, č.pr. J62.ETE.08.MSP.0144 

Tabulka naměřených hodnot 
Tlaková zfooudka byla 

C, 
Č. záv. Závada/odstranéní závady 
1 Nebyly 3̂ i&t6ny. 

D. Nejjlátény - výchozí revíze. 

E . Nejsou 

Datum provedení následující revize: 12.3.2012 

óépá$ná viz zápis č.OI/08/H ze dne S. 3.2009 

, Náviti twiTílnu 
odatrandní závad 

do: 



itQCHTIE£ 
list č. 1 

P R O T O K O L 
O přejímacím řízením 

(stavby, stavebního objektu, provoznítio souboru, stavebních nebo montážních prací) 

1. Datum zahájení 27.4.2009 Číslo 01/2009 
pi^jímacího řízení: zápisu : 

2. Název a óíslo Vimperk, ulice Sušicl<:á - inženýrsl^é sítě 
stavby: 

3. Místo stavby : Vimperl^ 

4. Předmět předání 
Údaje o tom, zda se jedná o předání celého díla podle smlouvy nebo o část díla. 
Stručný technický popis předmětu díla nebo jeho dokončené a předávané části (po stavebních 
objektech a provozních souborech) ve smyslu SOD a případných dodatků : 

JaCM)2 Vodovodní řod 1 
SO-03 Plyriovod 
SO-04 Zemní práce 

5. Zhotovitel (p ředáva j íc í ) : 
Hochtief CZ a.s.,divize Čechy G.z..Okružní 544, Č.Budějovice 

iČO: 
46678468 ' 

Odpovědná osoba 

Ing.Milan Fryš 

6. Objednatel ( přebíraj ící) : 
Město Vimperk, Steinbrenerova 6 

IČO: 
00250905 

Odpovědná osoba 

Ing.IVlichal Janče 

7. Technický dozor investora : 
p.Josef Mistr. Město Vimperk, Steinbrenerova 6 

Odpovědná osoba 
p.Josef Mistr 

8. Smlouva o dílo č. :3120/D10434/2008 
(dále jen S O D ) 

počet uzavřených dodatků : 1 

ze dne :19.9.2008 

9. Zhotovitel projektu pro stavební povoleni: Czech Projekt s.r.o., Nad Hřištěm 208, 373 24 Rímov 
EKOEKOs.r.o.,Senovážné náměstí 1 ,Č.Budějovice 

Odpovědný zástupce projektanta : Ing.PetrThim 
Ing.Kibrik  

10. Zhotovitel realizační projekt. Dokumentace : Czech Projekt s.r.o., Nad Hřištěm 208, 373 24 Rímov 
EKOEKOs.r.o,,Senovážné náměstí 1,Č.Budějovice 

Odpovědný zástupce projektanta : ing.-PetrThim, Ing.Jan Bouchal, Ing.Kibrik 

1/5 Tento dokument je majetkem HOCHTIEF CZ a. 
f5104/06_rO 

(Příloha č. 6, TOP 51.04) 



HOCHTIEF 
list č. 2 

11. stavební povolení vydal : MÚ Vimperk, odbor datum vydání : 4,8.2008 
výstavby a ÚP. odbor ŽP 23.6.2008 

- čj.VÚP 328.3-980/1354/08 a VÚP 330- Datum právní moci : 11.9.2008 
981/1355/08 K a - 5 6 

- ej.ŽP 231/2-995/1029/08/Kub-114 24.9.2008 
12. Datum zahájení pracf podle SOD :15.9.2008 Datum skutečného zahájení prací :15,9.2008 

13. Tenmín dokončení prací podle SOD :30.4.2009 Temiín dokončení prací podle skutečnosti :22.4.2009 

14. Důvody změn temtiínů zahájení a dokončení prací na předmětu díla : 

15. Cena podle SOD a případných dodatků bez DPH 

Hodnota objednatelem dosud uhrazených plateb 

16. Provedené finanční pozastávky 

Kč 3,880.386, 

Kč ' 

Kč 10% 

17. Dohoda o celkovém vyúčtování díla 

18. Jako součást díla podle SOD a podle realizační projektové dokumentace zhotovitel předává 
a objednatel přebírá tuto dokumentaci : 

"Viz protokel-o předání dQkladověxástU=affldQ^adAkaoaíižace 
- viz protokol o předání dokladové části - plynovod 

19. Dokumentace již předaná objednateli v průběhu realizace díla 

Stavební deník 

20. Odchylky od projektu schváleného ve stavebním řízení a jejich důvody 

21. Odchylky a změny realizační dokumentace schválené v průběhu realizace díla 

Nejsou 

2/5 rento dvkument je majetkem HOCHTIEF CZ a. s. 
f5104/06 rO 

(Pří loha č. 6. TOP51 . ( )4 ) 



HOCHTIEF 
list č. 3 

22. Soupis vad a nedodělků předmětu'díla při předání a převzetí díla a dohodnuté termíny jejich 

odstranění i ^ j / 

Potvrzení o odstranění vad a nedodělků bude provedeno formou písemných protokolu 
23. Záruční doby : 125 nněsíců podleŠOĎ 

Kontaktní místa pro součinnost stran v záruční době ; 
zhotovitel : ing.Milan Fryš 602 442 083 

objednatel: ing.Michal Janče 602 368 575 

24. Dohoda o zajištění vstupu pracovníků zhotovitele a provozních podnnínkách potřebných pro 
odstranění vad a nedodělků ; 

Dle potřeb, po dohodě s investorem 

25. Dohoda o úplném vyklizení staveniště a jeho uvedení do projektem předpokládaného stavu, 

vč. Stanovení termínu : 

ZS je vyklizeno 

26. Další ujednání popr. vyjádření účastníků : 

27. Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto protokolu : 

3/5 Tento dokument je majetkem HOCHTIEF CZ a. s. 
Í5104/06_r{) 

(Pří loha č. 6, T O P 51.04) 



HOCHTIEF 
list č, 4 

28. Závěrečné prohlášení 
Podpisem tohoto protokolu předávající předává a přejímající přejímá výše uvedený předmět díla včetně 
souvisejících dokladů a dokumentace 

Strany současně potvrzují platnost dohod uvedených v tomto protokolu. 

Kvalita předávaného díla je hodnocena jako velmi dobrá 

29. Datum skončení přejímacího řízení: 27.4,2009 

30. Firma Jméno a příjmení Funkce PoiJpis 

Předávající 
Hochtief CZ a.s. Ing.Milan Fryš Stavbyvedoucí ( 

Zástupci 
zhotovitele 

Přejímající 

Zástupci 
objednatele 

Město Vinnperk Ing.Michal Janče 

Ostatní 
účastníci 

31. Rozdělovník: 
počet výtisků : obdrží : 

4/5 Tento dokument je majetkem HOCHTIEF CZ a, s. f5104/06_rt) 
(Příloha č, 6, TOP 51,04) 


