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SMLOUVA
o úhradě nákladů na pořízení změny územního plánu

č. MUKR/SML/000261/FI/2021

uzavřená podle ust. § 1785 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a ustanovení § 45 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších

předpisů

mezi

1. Městem Kravaře, IČ 00300292 
Sídlem Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře 
ISDS: iv5bfnz
El. podatelna:
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 1846631329/0800 
Zastoupeno Mgr. Monikou Brzeskovou, starostkou 
Dále jen „pořizovatel"

a

2. BULY ARÉNOU - zájmovým sdružením, IČ 70630097 
Sídlem Hlučínská 252/181, Kouty, 747 21 Kravaře 
Zastoupena Marcelem Hadamczikem, předsedou 
Dále jen „navrhovatel"

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je vymezení vzájemných práva povinností stran při úhradě nákladů, resp. 
podílu navrhovatele na úhradě nákladů spojených s pořízením změny č. 3 územního plánu 
pořizovatele, a to za podmínek a v rozsahu dále uvedeném v této smlouvě, s přihlédnutím 
k ustanovení čl. Ill odst. 1 Pravidel pro úhradu nákladů na pořízení územního plánu města Kravaře 
v souladu s § 45 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů.

2. Úhrada nákladů na pořízení změny územního plánu se týká lokality s pozemky pare. č. 3715/10 
a 3715/6 v k.ú. Kravaře ve Slezsku.

II.
Náklady vzniklé pořizovateli

Dle ust. čl. Ill, odst. 2 Pravidel pro úhradu nákladů na pořízení územního plánu města Kravaře 
v souladu s § 45 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů jsou náklady vzniklé pořizovateli vyčísleny v celkové částce =240.790,-Kč. Tato 
částka byla vysoutěžena v rámci řádného výběrového řízení.

III.
Podíl navrhovatele a úhrada nákladů pořizovateli
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1. Výše podílu navrhovatele na pořízení změny územního plánu č. 3 je dle ust. čl. Ill, odst. 2, písm. e) 
Pravidel pro úhradu nákladů na pořízení územního plánu města Kravaře v souladu s § 45 odst. 4 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
stanovena v plné výši dle vysoutěžené ceny uvedené v čl. II. této smlouvy a činí =240.790,- Kč.

2. Navrhovatel se zavazuje uhradit pořizovateli náklady vzniklé v souvislosti s pořízením změny 
územního plánu, jejichž výše je uvedena v čl. Ill, odst. 1, a to do 30 dnů ode dne podpisu této 
smlouvy bezhotovostním převodem na bankovní účet č. 1846631329/0800 pod variabilním 
symbolem 12021.

Nebude-li část nákladů podle čl. II odst. 1 této smlouvy navrhovatelem uhrazena ve lhůtě uvedené 
v odst. 2 tohoto ustanovení této smlouvy, k návrhu žadatele se nepřihlíží a tato smlouva se od počátku 
ruší.

IV.
Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich smluvní vůli a na důkaz toho připojují 
své podpisy.

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.
3. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech. Smluvní strany obdrží po 1 vyhotovení.
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