
r 1

p5
L .I

LOGISTIC

PARKS

P3 Prague Horní Počernice 1 s.r.o.

jako Dárce

Městská část Praha 20
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DAROVACÍ SMLOUVA

č. S/120/19/0064

 

Nová veřejná infrastruktura — chodník a kanalizace

Horní Počernice
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TATO DAROVACÍ SMLOUVA („Darovací smlouva”) se uzavírá podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

(1)

(2)

P3 Prague Horní Počernice 1 s.r.o., se sídlem na adrese Na Florenci 2116/15, Praha 1, PSČ:

110 00, Česká republika, IČO 015 41 439, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

soudem v Praze, oddíl C, vložka 208030 („Dárce") a

Městská část Praha 20, se sídlem na adrese Jívanská 647/10, Praha 20, Horní Počernice, PSČ:

193 00 , Česká republika, IČO 002 40 192 („Obdarovaný"),

(Dárce a Obdarovaný společně jako „Smluvní strany“ a jednotlivé jako „Smluvní strana").

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Dárce je zhotovitelem rozšíření stávající veřejné komunikace v ulici Ve Žlíbku o chodník, a

dále zhotovitelem dešťové kanalizace tamtéž, které Dárce vybudoval na vlastní náklady a

odpovédnost.

Mezi Dárcem (resp. právním předchůdcem Dárce) a Obdarovaným byla dne 30. 6. 2010

uzavřena plánovací smlouva („Plánovací smlouva"), jejímž předmětem byl závazek Dárce

vybudovat tzv. Novou veřejnou infrastrukturu — chodník mezi ulicemi F. V. Veselého po ulici

Cirkusová, dešťovou kanalizaci a veřejné osvětlení chodníku, přičemž cena Nové veřejné

infrastruktury byla Plánovací smlouvou předpokládána v částce celkem 2.027.278 Kč bez

DPH. Předmětem Plánovací smlouvy byl rovněž závazek Dárce převést Obdarovanému nebo

Magistrátu hlavního města Prahy Novou veřejnou infrastrukturu, a to f rovací

smlouvy.
Í0?7.6?0/;ý čí

Skutečné náklady na Novou veřejnou infrastrukturu realizovanou v roce 2017 dosá Iy částky

celkem 3.512.403,04 Kč bez DPH, přičemž náklady na realizaci chodníku činily 1.730.772,63

Kč, náklady na realizaci dešťové kanalizace činily WTB—Kč a náklady na realizaci

veřejného osvětlení činily 709.959,67 Kč; všechny částky jsou uvedeny bez DPH.

 

  

Dle Plánovací smlouvy má Dárce závazek převést do vlastnictví Obdarovaného stavbu

vpodobě rozšíření stávající veřejné komunikace vulici Ve Žlíbku o chodník a dešťové

kanalizace a Obdarovaný má závazek tuto stavbu převzít, a to do tří měsíců ode dne

kolaudačního souhlasu, za předpokladu, že stavba bude bez vad. Smluvní strany se dohodly,

že veřejné osvětlení nebude předmětem této Darovací smlouvy.

Záměrem Dárce je předání stavby chodníku a dešťové kanalizace v hodnotě celkově skutečně

vynaložených nákladů 2.802.443,37 Kč (bez DPH) Obdarovanému a záměrem Obdarovaného

je tuto stavbu chodníku a dešťové kanalizace převzít.

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

1.1.

ČI. |

Předmět Darovací smlouvy

Dárce je mimo jiné zhotovitelem stavby rozšíření západní strany stávající veřejné komunikace

ul. Ve Žlíbku o chodník a zhotovitelem dešťové kanalizace tamtéž, vedené pod názvem

„Chodník ul. Ve Žlíbku", Ve Žlíbku, Praha 20 - Horm’ Počernice na pozemcích parc. č. 4500/27,

4500/28, 4500/29, 4500/30, 4024/15, 4024/16, 4024/17, 4024/18, 4025/7, 4025/8, 4036/541

a 4500/31, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha („Chodník" a „Kanalizace").
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1.2. Chodník a Kanalizace jsou specifikovány v kolaudačním souhlasu vydaném Odborem výstavby a

územního rozvoje Úřadu městské části Praha 20 dne 24. 7. 2017 pod č.j. MCP20

012456/2017/OVUR/Br, č. sp. SZ MCP20 010056/2017, jehož kopie tvoří přílohu č. 1 této

Darovací smlouvy.

.3. Předmětem Darovací smlouvy je předání Chodníku v hodnotě skutečně vynaložených

nákladů 1.730.772,63 Kč (bez DPH) a Kanalizace v hodnotě skutečně vynaložených nákladů

% 0?.7. 6 ?0/ 5% waez DPH) Dárcem Obdarovanému („Dar"); Celková hodnota Daru stanovená

na základě skutečně vynaložených nákladů činí celkem 2.802.443,37 Kč (bez DPH). Smluvní

&' trany potvrzují, že ohledně převzetí Chodníku Obdarovaným byl dne 23. 11. 2017 podepsán

za _ 8.10 „zředávací protokol (Příloha 2). Dešťová kanalizace přechází do dispozice Obdarovaného dnem

účinnosti této Darovací smlouvy; dle dohody Smluvních stran nebude předávací protokol

ohledně dešťové kanalizace vyhotovován.

  

1.4. Dárce touto Darovací smlouvou předává Dar Obdarovanému a Obdarovaný Dar přebírá.

 

1.5. Obdarovaný prohlašuje, že si Dar předem prohlédl, je mu znám jeho aktuální stav a přebírá jej,

jak stojí a leží. Dar nemá ke dni uzavření této Darovací smlouvy žádné vady.

1.6. Obdarovaný se zavazuje starat se o Dar ode dne uzavření této Darovací smlouvy jako řádný

hospodář a zajistit veřejné užívání Daru.

1.7. Obdarovaný na sebe dále okamžikem podpisu této Darovací smlouvy přijímá všechny

povinnosti vztahující se k vlastnictví Daru.

Čl. ||

Ostatní ujednání

2.1. Tato Darovací smlouva se řídí českým právem.

2.2. Tato Darovací smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění této Darovací smlouvy

v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Obdarovaný se zavazuje informovat Dárce o nabytí

účinnosti této Darovací smlouvy bez zbytečného odkladu.

2.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci

smluv (CES), vedené Městskou částí Praha 20. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti

uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku a

udělují souhlas kjejich užití a zveřejnění bez stanoveníjakýchkoliv dalších podmínek.

2.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Darovací smlouvě nepovažují za

obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k

jejich užití a zveřejnění bez stanoveníjakýchkoli dalších podmínek.

Stránka 3 z 10

 



 

2.5. Smluvní strany prohlašují, že tato Darovací smlouva nebyla uzavřena vtísni a za nápadně

nevýhodných podmínek. Tato Darovací smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, vyjadřuje

pravou a svobodnou vůli Smluvních stran a Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy

žádné skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly. Záměr přijetí Daru dle této Darovací

smlouvy nevyžaduje zveřejnění dle zákona o hlavním městě Praze.

2.6. Tato Darovací smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, znichž Dárce obdrží jedno

vyhotovení a Obdarovaný dvě vyhotovení.

2.7. Tato Darovací smlouva byla schválena Zastupitelstvem městské části Praha 20 dne 24. 6. 2019,

usneseníč. ZMC/5/19/0099/19. .-

2.8. DOLOŽKA o splnění podmínek pro uzavření Darovací smlouvy připojená podle § 43 zákona č.

131/2000 Sb., zákona o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků. Městská část Praha 20

potvrzuje, že byly splněny podmínky schválení Zastupitelstvem městské části Praha 20.

„ . (f./2 7/ l," ;

VPraze dne: -,//./„/Č 5/ VPraze dne: ' " ' “

P3 Pra ue Horní Počernice 1 s.r.o. městská část Praha 20  
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Příloha č. 1

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE
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Poznamka
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Příloha č. 2

S'I LOGISTIC 1

PARKS

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Předávaiící:

Společnost: P3 Prague Horní Počernice 1 s.r.o.

Sídlo: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 015 41 439

Registrace: Obchodní společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 208030

Mam _

Power-r _

(dále jen "Přediwllď'l

E" I I I! .:

Společnost: Městská &$! Praha 20

Sídlo: llvanská 647/10, Praha 20, Horní Počernice

IČO: 002 40 192

Zastoupené: Hana Moravcová, starostka

(dále jen .Přebírajícř')

Vlastník průmyslového areálu P3 Prague Horní Počernice předává stavbu Chodnlku

Ve ŽlfbkuMě-pfídučenmřfwmmm na základě Darovací smlouvy

uzavřené mezi společnostmi P3 Prague Horní Počernice 1 s.r.o. a Městskou částí

Praha 20, ze dne 18.9.2017.

Před ř :

- chodník v ulici Ve Zlíbku (mezi ulloeml F.V. Veseléhoa ulicí Cirkusovou) _ _

dešťová kanalizace ve stejném rozsahu a — “* * * ' ' ‘\* “ f- 'M *

veřejné osvětlenltakévestejném rozsahu == we .; ' * ». “T ..; r s..-\ H

TYbC—CT\1\A __ „hw,-.h \Vhr „,)-„T

Chodník ul. Ve Žllbku, Praha 20- Horní Počernlce na pozemcx'ch parc. č. 4500/27,

4500/28, 4500/29, 4500/30, 4025/15, 4024/16, 4024/17, 4024/18, 4025/7, 4025/8,

4036/541 a 4500/31, vše vk ů Horní Počernice, obec Praha (,Chodnlk"). Stavba

veřejnéhoosvětlení-včetně-stoža'růnahmané-podhůmmjťhodníkvere—Žliblm',

Tel. Nil: 225 987 too H P'agur Norm Poo": rr ] s r e

in. 0410 225 987 402 Na Hon-nu 2116/15

Email Infowpšpa'uxon no on Pram 1, ("ch hpubllc VA? Na: (110154 1439 WVIW.°3FARD:5.COP.1
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LOGISTIC

r 51 LOGISTIC 1 PARKS

P PARKS
L .I

\le Žlíbku, Praha 20 Horn! Počernice na pozemcích parc. č. 4037/52, 4037/143,

4500/1, 4500/18 a 4500/26, vše vk. ú. Horní Počernice, obec Praha („Veřejné

05W").

Při prohlídce předávané stavby Předávající ani Přebírající neshledali závady, které by

bránily užívání nebo kvůli kterým by nebylo možné stavbu převzít. Případné drobné

závady, nedostatky. a termíny, k nimž budou tyto nedostatky dle domluvy

odstraněny, isou sepsány v seznamu, který tvoří Přílohu čl. “*

V Praze, dne

Za Předávajlclhoc,

Za Přebírajícího:

 

PŘÍLOHV:

1. Dokumentace skutečného provedení

a. Seznam dokladové části

b. Seznam DSPS *

2. Kolaudačnl souhlas s užíváním ucelené části stavby nového chodníku v rámci

stavby “Chodníku uLVe Žllbku'

3. Kolaudacm sochlas- s u'zlvámm ucelené částu stavgyygfielného osvětlení včetně

4. Vady a nedodélky

ll-l 411.3 125 957 43L} PŠ Wane HON: Pnrrrrlcl‘ l ! Lr.

"al -4?O?7Š 937 “J: Na :ln'írf ?ll'xfl')

l inai nloÚCŠDirh row ' L". un Fra-n'. Czrcf ira-.:: Ir \"lT Nc. CICISÚ'Álc V."N'h' PÍ'JÁH' -l""ÍL'
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