
Kraj Vysočina
Žlžkova 57, 587 33 Jihlava

č. j. 3518/2020-SŽDC-OŘ BNO-SOČ

1 D o h o d a o v y p o ř á d á n í  
U z n á n í  d l u h u

KUJIP01EPGA6
z á v a z k ů

~ —uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a ustanovením § 2053 a násl. zákona č. 89/2012 
č!_Sb., občanský zákoník, v platném znění níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Obchodní firma: 
sídlo:
zastoupena:
k podpisu smlouvy pověřen:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „dlužník“)

Kraj Vysočina
Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 587 33 
hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem

Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky a majetku 
708 90 749 '
CZ70890749 
...........................
..........................

Obchodní firma 
sídlo:

Správa železnic, státní organizace
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 48384 
zastoupena ve věcech

Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno 
Správa železnic, státní organizace,
Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, 611 43 Brno 
709 94 234 
CZ70994234 
................................. 
........................

smluvních:
adresa pro doručování 
písemností:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „věřitel“)

I.

Dlužník užíval bezesmluvně a bezúplatně:
- pozemek p. č. 1231/8 (ostatní plocha -  silnice), inventární číslo pronajímatele dle SAP: 
IC6000403466, ZDC/63/65070, o výměře 73,00 m2, pozemek p. č. 1231/9 (ostatní plocha -  silnice), 
inventární číslo pronajímatele dle SAP: IC6000403467, ZDC/63/65077, o výměře 881,00 m2, vše 
v katastrálním území Vlásenice u Pelhřimova (783323), v obci Pelhřimov, zapsány na LV č. 32, 
vedeny u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov.

Na straně uživatele - dlužníka tímto vzniklo bezdůvodné obohacení, jelikož na výše uvedených 
pozemcích se nachází stavba komunikace -  silnice 111/03414 ve vlastnictví dlužníka.

II.

Výše bezdůvodného obohacení za bezesmluvní užívání pozemků dlužníkem činí částku odpovídající 
nájemnému stanovenému příslušným Výměrem Ministerstva financí pro daný kalendářní rok, které by 
dlužník zaplatil, pokud by měl uzavřen smluvní vztah s věřitelem.

Pozemky Kč/m2/rok Výměra m2 výše náhrady za rok bez 
DPH

výše náhrady za období 
1.3.2017-31.12. 2018

p.č.1231/8 20,00 Kč 73,00 1 460,00 2 677,00

p.č. 1231/9 20,00 Kč 881,00 17 620,00 32 303,00
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Pozemky Kč/m2/rok Výměra m2 výše náhrady za rok bez 
DPH

výše náhrady za období 
1 .1 .2019 -29 .2 . 2020

p.č.1231/8 22,00 Kč 73,00 1 606,00 1 874,00

p.č. 1231/9 22,00 Kč 881,00 19 382,00 22 612,00

Věřiteli náleží k úhradě celkem 59 466,00 Kč 
(padesát devět tisíc čtyři sta šedesát šest korun českých)

Dlužník tímto prohlašuje, že uznává co do důvodu a výše dlužnou částku 59 466,00 Kč, jejíž vznik je 
popsán v ustanovení čl. I. a čl. II. '

Dlužník se touto dohodou zavazuje uhradit věřiteli za období od 1.3.2017 
do 29. 2. 2020 náhradu ve výši 59 466,00 Kč za bezesmluvní užívání pozemků specifikované v čl. I. 
této smlouvy.

Úhradu dluhu ve výši 59 466,00 Kč se dlužník zavazuje věřiteli uhradit do 15. 3. 2020 pod variabilním 
symbolem č. 639265 na účet číslo .........................

Splátka dluhu je považována za řádně a včas uhrazenou, pokud bude nejpozději v den splatnosti 
připsána na účet věřiteli. V případě, že nedojde k řádnému a včasnému uhrazení dluhu, je věřitel 
oprávněn účtovat dlužníkovi úroky ve výši stanovené zákonem.

IV.

Tato dohoda představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami v záležitostech touto dohodou 
upravených a nahrazuje případné veškeré předchozí ústní i písemná prohlášení, závazky, smlouvy a 
dohody.

Dlužník souhlasí, aby věřitel použil jeho osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů GDPR) pro účely sepsání této dohody a její zpracování v systému SAP a zajištění řádného 
plnění práv a povinností plynoucích z uzavřeného smluvního vztahu. Věřitel se zavazuje v případě 
poskytnutí údajů nájemce, přijmout vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení těchto 
údajů dle GDPR.

Dlužník bere na vědomí, že pronajímatel je povinným subjektem dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
registru smluv (dále jen „ZRS"), Tato dohoda, včetně jejích příloh a případných dodatků, bude 
zveřejněna v registru smluv zřízeném podle výše uvedeného zákona.

Tato dohoda obsahuje tři strany textu a je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, přičemž dvě vyhotovení 
obdrží věřitel a dvě vyhotovení dlužník.

Tuto dohodu lze měnit, doplňovat a upravovat pouze ve formě písemných dodatků podepsaných 
oběma smluvními stranami.

Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, s čímž dlužník 
souhlasí.

Smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu uzavřely na základě svobodné vůle, vážně a určitě, s jejím 
obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.
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V.
Doložka

Uzavření dohody o vypořádání závazků bylo ve smyslu ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, projednáno Radou Kraje Vysočina 
dne 4. 2. 2020 a schváleno usnesením č. 0208/04/2020/RK.

V Brně dne 6. 2. 2020 V Jihlavě dne 2 1, 02, 2020

Za věřitele: Za dlužníka:
Správa železnic, státní organizace Kraj Vysočina

ředitel Oblastního ředitelství Brno
Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmana
pro oblast ekonomiky a majetku

.....................
................ ....................

...

Tato dohoda byla zveřejněna v registru smluv dne
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 604903

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: aebf40da-4b93-489e-aa2b-cb35502ed2df

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LANGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.02.2020 10:20:01
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