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SMLOUVA

o účasti města Blansko na financování díla

„Blansko - Nad Žlíbkem, 9. května"

prováděné “Svazkem vodovodů a kanalizací" měst a obcí jako investorem, prostřednictvím
vybraného dodavatele,
kterou mezi sebou v souladu se stanovami “Svazku vodovodů a kanalizací" měst
a obcí, a v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

ujednaly tyto smluvní strany:

“Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí
Se sídlem: 680 01 Boskovice, ul. 17. listopadu 138/14,
Zapsaný v rejstříku svazku obcí u KÚ JmK Brno pod číslem RW/5/93/Mo dne 20.4.1993
Zastoupený předsedou Svazku: Mgr. Ivo Polákem
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Petr Tioka
IČO: 49468952
DIČ: CZ49468952

1.

Bankovní spojení:

(dále ve smlouvě jen „Svazek")

a

2. město Blansko
Se sídlem: nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené starostou: Ing. Jiřím Crhou
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Marek Štefan
IČO: 002 79 943

Bankovní spojení:

(dále ve smlouvě jen „město")

I.

Předmětem této smlouvy je úhrada přímých nákladů Svazku na přípravu a realizaci stavby
„Blansko - Nad Žlíbkem, 9. května", městem Blansko.

II.

1. Svazek provádí výše uvedenou stavbu na základě smlouvy o dílo, prostřednictvím
společně městem a Svazkem vybraného dodavatele - firmy Dopravní stavby Brno s.r.o.,
Trnkova 2617/150, 628 00 Brno za cenu 8.392.280 Kč bez DPH (vodovodní a kanalizační
přípojky 827.821 Kč + SO 02 rekonstrukce kanalizace 4.460.276 Kč + SO 03 rekonstrukce
odlehčovací komory 717.669 Kč, vedlejší náklady 73,6% - 617.765 Kč = 6.174.765 Kč).
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2. Projektovou dokumentaci stavby vypracovala na základě „in haus" kontraktu Vodárenská 
akciová společnost, a.s., divize Boskovice za cenu 124.000 Kč bez DPH (73,6% -
91.264 Kč).

r
3. Technický dozor stavby provádí na základě „in haus“ kontraktu Vodárenská akciová 

společnost, a.s., divize Boskovice za cenu 129.000 bez DPH (73,6% - 94.944 Kč).

4. Celkové známé náklady vynaložené Svazkem na přípravu a realizaci výše uvedené 
stavby činí 8.645.280 Kč bez DPH.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že město uhradí Svazku část nákladů na přípravu a realizaci 
stavby ve výši 6.360.973 Kč (slovy: šest milionů tři sta šedesát tisíc devět set sedmdesát 
tři korun českých), a to v termínu do 30 dnů po převzetí stavby městem. K úhradě této 
částky použije město finanční prostředky z plusovosti rozpočtu Svazku, které jsou aktuálně 
k termínu plateb k dispozici.

2. V případě, že se na stavbě vyskytnou oběma stranami odsouhlasené vícepráce nebo 
méněpráce nebo jakékoli skutečnosti, které neupravuje tato smlouva, zavazují se obě 
smluvní strany uzavřít neprodleně dodatek k této smlouvě, který upraví tyto skutečnosti.

IV.

Vystoupí-li město ze Svazku v souladu s platnými stanovami Svazku, nebo v případě likvidace 
Svazku, bude majetek pořízený z investičního členského příspěvku obce převeden dle stanov, 
po vzájemném vypořádání finančního podílu Svazku na investiční akci, do vlastnictví obce. 
K tomuto účelu se smluvní strany dohodly, že v případě, nastane-li některá ze skutečností 
výše uvedených, uzavřou mezi sebou smluvní strany smlouvu o převodu majetku, a to 
nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy obec vystoupí ze Svazku nebo nejpozději ke dni právního 
zániku - likvidace Svazku.

V.

Svazek má právo od smlouvy odstoupit pouze v případě zániku Svazku, v tomto případě se 
smluvní strany dohodly na způsobu řešení dle bodu IV. této smlouvy.

VI.

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.

2. Svazek souhlasí s uveřejněním této smlouvy, včetně osobních údajů, v souladu se 
zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru 
smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí město nejpozději do 30 dnů po 
uzavření této smlouvy.
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3. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, platí pro vztahy vyplývající z této smlouvy příslušná
ustanovení občanského zákoníku.

s4. Účastníci smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlásili, že tato smlouva byla sepsána
podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž Svazek obdrží
jedno vyhotovení a město obdrží dvě vyhotovení smlouvy.

6. Smlouva je sepsána ve smyslu platných stanov dobrovolného sdružení “Svazku vodovodů
a kanalizací" měst a obcí a na základě usnesení předsednictva Svazku ze dne 9.12.2019.

7. Smlouva je podepsána na základě usnesení č. 27 přijatém na 27. schůzi Rady města
Blansko konané dne 28.01.2020.

1 2 -02- 2020
~f.Ž. 2020V Boskovicích dne V Blansku dne

“Svazek vodovodů a kanalizací11
měst a obcí
Mgr. Ivo Polák, předseda

město Blansk
Ing. Jiří Crha
starosta
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