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(dále jen ,,stavební objekty MěSta“). 

Město souhlasí S provedením stavebních úprav ze strany Kraje na stavebních objektech 
Města, a to i prostřednictvím třetích osob, včetně vstupu osob na pozemek Města, které 
budou stavbu provádět, jakož i dalších osob pověřených Krajem (Zejména technický dozor 
investora a koordinátor BOZP). ~ ~ 

Město bere na vědomí, že projekt `bude realizován v souladu S projektovými 
dokumentacemi, které Zpracovaly společnosti: 
Q DIPONT s.r.o., se sídlem č.p. 505, 403 35 Libouchec, IČO: 28693094, číslo zakázky 

Dl305l, Z 05/2016 (stavební objekty Liberecký kraj), 
0 SNOWPLAN spol. S r.o., se sídlem Mrštíkova 399/2a, Liberec III-Jeřáb, 460 07 

Lihexee, IČO; 27497763, pøá názvexn „ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE UL. NAD 
PIANOVKOU LIBEREC - KATEŘlNKY“, Z 12/2019 (stavební objekty Města) 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

Kraj se zavazuje realizovat projekt od výběrového řízení na dodavatele stavby až po 
kolaudaci stavby. Kraj se dále zavazuje vyzvat Město k účasti na kontrolních dnech 
v průběhu provádění stavby. 

Město se zavazuje uhradit Kraji veškeré finanční prostředky, které hradil Kraj zhotoviteli 
stavebních prací za provedení prací na stavebních objektech Města, část nákladů na čimiost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci a teclmický dozor investora. 

Smluvní strany se Zavazují V samostatné smlouvě majetkoprávně vypořádat stavební 

obj ekty Města, a to nejpozději do jednoho roku od kolaudace stavby. 

Město se zavazuje provádět správu a údržbu stavebních objektů Města od okamžiku 
dokončení stavby, O čemž Kraj Město bude informovat. 

Smluvní strany se budou vzájemně infomıovat o jakékoliv okolnosti, která by mohla mít 
vliv na plnění svých povimiostí podle této smlouvy. 

Článek II. 
Výše a způsob úhrady 

Předpokládaná cena za provedení stavebních úprav na stavebnícl4i4=“objektecl;i Města činí dle 
projektanta 959 954,43 Kč bez DPH, tj. 1 161 544,86 Kč včetně DPH. Skutečná výše ceny
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