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Severočeská vodárenská společnost a.s.,  
se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, 415 50 
IČ 49099469, DIČ CZ49099469,  
zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B, vložka 466 
zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel 
bankovní spojení: XXXXX 
(dále jen SVS na straně jedné) 
 

 
a 
 

 

Město Litoměřice 
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice  
IČO 00263958, DIČ CZ00263958,  
zastoupené:  Mgr. Václav Červín, místostarosta města 
bankovní spojení : XXXXX, 
(dále jen Město na straně druhé) 
 
 
a 
 

 

Ústecký kraj, IČ:70892156, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 01, Ústí nad Labem, 
v zastoupení: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,  
se sídlem :      Ruská 260, Dubí 3, PSČ : 417 03,   
IČ : 00080837, 
DIČ : CZ00080837,  
bankovní spojení : XXXXX, 
zastoupená Ing. Vladimírem Macholdou, ředitelem 
 (dále jen SÚS ÚK  na straně třetí) 
 
 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, za dále uvedených podmínek, tuto 
 
 

Smlouvu o spolupráci  
při přípravě a realizaci stavby 

(dále jen „Smlouva“) 
 
 

Článek I. 
Účel smlouvy 

 
1.1  Tato smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při zajišťování 

níže uvedeného předmětu smlouvy.  
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Článek II. 
Předmět smlouvy 

 
2.1 Předmětem této smlouvy je společný postup SVS, Města a SÚS ÚK při přípravě, 

zajištění realizace a financování stavby „LT 060 074 Litoměřice, Pokratická – 
rekonstrukce kanalizace“ splašková a dešťová na pozemcích 657/22, 657/24, 
657/80, 53/14 v k.ú. Pokratice (dále jen „Stavba“ ).  

 
 
 

Článek III. 
Příprava stavby 

 
3.1 SVS již zajistila nebo zajistí na svůj náklad: 
3.1.1  zpracování úplné projektové dokumentace rekonstrukce splaškové kanalizace včetně 

projednání s Městem, SÚS ÚK a provozovatelem Severočeské vodovody a kanalizace 
a.s., 

3.1.2 vydání pravomocného stavebního povolení či ohlášení udržovacích prací na kompletní 
Stavbu, Stavební povolení k vodním dílům č.j. 0067019/15/ŽP/BHo k provedení 
stavby vodního díla LT 060 074 Litoměřice, Pokratická – rekonstrukce 
kanalizace“ splašková a dešťová na pozemcích 657/22, 657/24, 657/80, 53/14 
v k.ú. Pokratice 

3.1.3 provedení řádného výběrového řízení na zhotovitele Stavby. SÚS ÚK si vyhrazuje 
právo účasti zástupců SÚS ÚK v komisích v rámci zadávacího řízení, 

3.1.4 uzavření příslušných smluvních ujednání na realizaci kompletní Stavby se 
zhotovitelem Stavby, 

3.1.5 výkon technického dozoru investora na celý rozsah Stavby, 
3.1.6 majetkoprávní i fyzické uvolnění staveniště, na kterém je realizována kompletní 

Stavba, 
3.1.7 úhradu celkových nákladů stavby zhotoviteli po protokolárním předání kompletní a 

bezvadné Stavby v termínech stanovených v uzavřené smlouvě o dílo se zhotovitelem, 
3.1.8 potřebnou součinnost při přípravě a realizaci Stavby. 
 
3.2     Město a SÚS ÚK zajistí na svůj náklad: 
3.2.1 výkon technického dozoru investora na část stavby - dešťové kanalizace, 
3.2.2 majetkoprávní i fyzické uvolnění staveniště, na kterém je realizována kompletní 

Stavba, 
3.2.3 úhradu podílu na nákladech stavby SVS po protokolárním předání kompletní a 

bezvadné Stavby v termínech stanovených v uzavřené smlouvě o dílo se zhotovitelem, 
3.2.4 potřebnou součinnost při přípravě a realizaci Stavby. 
 
 
 

Článek IV. 
Prohlášení smluvních stran 

 
4.1       SVS prohlašuje že: 
4.1.1 provedl výběr zhotovitele projektové dokumentace v rozsahu výše uvedeném 

v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, 
4.1.1 provede výběr zhotovitele stavby tak, aby tento provedl Stavbu řádně, odborně a 

kvalitně při dodržení smluvních termínů a za cenu obvyklou v místě realizace Stavby, 
v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, 
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4.1.1 umožní oprávněnému zástupci Města a SÚS ÚK kontrolu nad realizací stavby na 
vyžádání vždy minimálně tři pracovní dny předem,  

4.1.1 vyzve minimálně tři pracovní dny předem Město a SÚS ÚK k účasti na přejímacím 
řízení kompletní a bezvadné Stavby, 

4.1.1 zajistí ve svém rozpočtu dostatek finančních prostředků pro bezproblémové a 
nepřerušené financování Stavby až do jejího úplného dokončení. 

 
4.2 Město prohlašuje, že: 
4.2.1 uhradí podíl na realizaci investice stanovený v čl. V.  
 
4.3 SÚS ÚK prohlašuje, že: 
4.3.1 uhradí podíl na realizaci investice stanovený v čl. V. 
 
 
 

Článek V. 
Podíl smluvních stran na financování stavby 

 
5.1    SVS se zavazuje na svůj náklad financovat předprojektovou a projektovou přípravu 

Stavby a inženýrskou činnost týkající se své části stavby, 
5.2 SVS se zavazuje financovat realizaci Stavby dle podmínek sjednaných ve smlouvě o 

dílo se zhotovitelem Stavby, 
5.3 Město a SÚS ÚK se zavazuje uhradit SVS příspěvek na investici vyplývající ze 

zpracované projektové dokumentace v poměru: 
podobjekt 01 komunikace … 100% SÚS ÚK 
podobjekt 02 chodník … 100% Město 
podobjekt KK (dešť. kan. vč. objektů)… 80% SÚS ÚK a 20% Město 
VRN a ON … 50% SÚS ÚK a 50% Město 
Předběžná výše příspěvku Města a SÚS ÚK 1 556 833,11 Kč bez DPH byla vypočtena 
na základě položkového rozpočtu Stavby, který je přílohou této smlouvy jako 
maximální a nepřekročitelná.  
Skutečná výše příspěvku bude vypočtena na základě položkového rozpočtu Stavby 
vybraného zhotovitele a bude upřesněna dodatkem k této Smlouvě. 

5.4 úhrada podílu Města a SÚS ÚK bude provedena nejpozději do 30-ti dnů po 
protokolárním předání kompletní a bezvadné Stavby,  

5.5 v případě, že dojde k navýšení smluvní ceny stavby o hodnotu uznaných víceprací, na 
části SVS nebude tato skutečnost zakládat důvod pro navýšení příspěvku Města, který 
je stanoven v čl. V. této smlouvy; výjimkou jsou vícepráce vzniklé z podnětu Města či 
SÚS ÚK, 

5.6 Splašková kanalizace, která je předmětem Smlouvy dle čl. II. je ve výhradním 
vlastnictví SVS, dešťová kanalizace, která je předmětem Smlouvy dle čl. II. a 
kanalizační přípojky pro soukromé objekty, se po protokolárním předáním Stavby 
stává vlastnictvím Města Litoměřice, kanalizační přípojky z kanalizačních vpustí na 
dešťové kanalizaci sloužící k odvodnění komunikace se stávají vlastnictvím SÚS ÚK. 
Vlastnictví ostatních objektů dotčených Stavbou se nemění. 

 
 
 

Článek VI. 
Závěrečná ustanovení 

 
6.1 tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran,  
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6.2 jakékoli změny této smlouvy ke své platnosti vyžadují formu písemného oboustranně 
podepsaného dodatku, smlouva je rovněž účinná pro právní nástupce smluvních stran, 

6.3 tato smlouva se vyhotovuje v šesti vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po dvou, všechna vyhotovení mají platnost originálu, 

6.4 smluvní strany na důkaz toho, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, ji takto podepsaly. 
 
 
 
 
 
V Teplicích dne: V Litoměřicích dne: V Dubí dne: 
 
 
 
 
………………………... ………………………… …………………………… 
Ing. Bronislav Špičák Mgr. Václav Červín Ing. Vladimír Macholda 
 generální ředitel místostarosta města ředitel 
Severočeská vodárenská Litoměřice Správa a údržba silnic 
 společnost a.s  Ústeckého kraje, p.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: 
1x Rekapitulace nákladů 
 


