
Smlouva č. 2019/14/0121

Smlouva o poskytnutí příspěvku na opravu příjezdů ke garážím č. 2019/14/0121

uzavřená na základě ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Poskytovatel:

Příjemce:

Společenství vlastníků O. Jeremiáše 1993/15

se sídlem: Otakara Jeremiáše 1993/15, Poruba, 708 00 Ostrava

zastoupené: Stavebním bytovým družstvem Poruba, IČ: 004 08 441,

Porubská 1015/17, Poruba, 708 00 Ostrava, předsedou společenství

vlastníků

IČ: 278 39 214

bankovni s o'ení:

číslo účtu:

osoba oprávněná zastupovat v jednáních: Sylva Chorá, zástupce SBD

při výkonu funkce předsedy společenství vlastníků

(dále jen „společenství“)

Statutární město Ostrava

Prokešovo nám. 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

příjemce plnění:

Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

se sídlem: Ostrava — Poruba, Klimkovická 55/28, PSČ 708 56

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

zastoupen: Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou Ph.D., starostkou

k podpisu smlouvy zmocněn: Bc. Miroslav Otisk, MSc., MBA,

místostarosta

bankovní spojení:_

čísloúčtu:—

(dále jen „příjemce“)

I.

1) Společenství je tvořeno vlastníky jednotek vymezených v budově č. p. 1993, bytový

dům, jehož součástí jsou garáže, a který stojí na pozemku p. č. 3751/68, v k. ú. Poruba —

sever, obec Ostrava. Společenství je tedy právnickou osobou, která byla založena za

účelem zajištění správy tohoto domu s garážemi a pozemku.



2)

3)

1)

2)

3)

4)

1)

2)

Smlouva č. 2019/14/0121

Příjemce vykonává správu místních komunikací IV. třídy — příjezdů ke garážím, jež se

nachází na pozemku p. č. 3751/118 vk. ú. Poruba - sever, obec Ostrava. Zmíněné

příjezdy ke garážím (dále také „příjezdy ke garážím“) vedoucí k bytovému domu jsou

situovány na pozemku p. č. 3751/118 v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava, ve vlastnictví

příjemce.

Smluvní strany deklarují zájem na opravě příjezdů ke garážím. Příjezdy ke garážím,

které mají být předmětem opravy dle této smlouvy, jsou zakresleny ve snímku

pozemkové mapy, který tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy.

11.

Příjemce se zavazuje, že do 1 měsíce ode dne, kdy obdrží od poskytovatele příspěvek na

opravu příjezdů ke garážím, provede opravu příjezdů ke garážím. Stanovená lhůta

plnění se prodlužuje o dobu trvání nepříznivých klimatických podmínek bránících

provádění opravy příjezdů ke garážím. Rozsah opravy příjezdů ke garážím je určen v čl.

1. odst. 3) smlouvy, a spočívá v likvidaci stávajících povrchů, výkopových prací a

položení nových konstrukčních vrstev, položení nového povrchu z betonové zámkové

dlažby H-profil 6 cm červené barvy, terénní úpravy.

Poskytovateli bude po podpisu smlouvy vystavena faktura. Poskytovatel se zavazuje, že

neprodleně po obdržení faktury uhradí jednorázový příspěvek na opravu příjezdů ke

garážím ve výši 50 960 Kč (slovy: padesát tisíc devět set šedesát korun českých). Za

okamžik poskytnutí příspěvku se považuje den, kdy je příspěvek připsán na účet

příjemce.

Pro případ, že poskytovatel nesplní svůj závazek uvedený v čl. II. odst. 2 smlouvy,

dohodly se smluvní strany na tom, že závazky stran 2 této smlouvy zanikají a tato

smlouva se ruší dnem následujícím po dni, kdy poskytovatel měl svůj závazek dle čl. II.

odst. 2 smlouvy splnit.

Pro případ, že příjemce nesplní svůj závazek uvedený v čl. II. odst. 1 smlouvy, má

poskytovatel právo odstoupit od této smlouvy. V případě ukončení smlouvy

odstoupením je příjemce povinen vrátit poskytovateli příspěvek na opravu příjezdů ke

garážím, a to na základě výzvy poskytovatele ve lhůtě do 20 dnů od doručení této

písemné výzvy.

III.

Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží příjemce a 1 poskytovatel.

Smluvní strany se ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, dohodly, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy

jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek nebo

odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
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Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které

smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro

závaznost smlouvy. Žádný projev učiněný při jednání o této smlouvě ani po jejím

uzavření nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a

nezakládá žádný závazek smluvních stran.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 0 uzavření této smlouvy rozhodla Rada

městského obvodu Poruba na své 18. schůzi konané dne 23. 8. 2019 usnesením

č. 760/RMOb1822/18.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 — snímek pozemkové mapy.

Smlouva se stává platnou dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a nabývá

účinnosti uveřejněním smlouvy v registru smluv dle odst. 7) smlouvy.

Poskytovatel souhlasí s uveřejněním smlouvy včetně přílohy v registru smluv dle

zákona c. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí

příjemce.
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SBD Vítkoři'ce - Sylva Chorá Bc. Miroslav Otisk, MSc., MBA

předseda společenství vlastníků místostarosta



Příloha č. 1
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Statutární město Ostrava - Magistrát města
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