
 

      S M L O U V A  č. 09/21/SFP/312 

uzavřená ve smyslu  § 1746 odst.2 zákona č. 89/2012 Občanského zákoníku 
       

I. 

Smluvní strany 

 

Obec:     Kozlov, Kozlov č. 12, 594 51 Křižanov 

zastoupené:     starostou obce p. Jaromírem Plodkem 

bankovní spojení:   KB a.s., č.účtu 14623751/0100  

IČ:       00544191 

osoby oprávněné jednat   

ve věcech smluvních a 

technických:    p. Jaromír Plodek 

na straně jedné a dále jen obec 

     Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 

     Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 

zastoupený:    p.Ing. Dagmar Zvěřinovou   

bankovní spojení:   Česká spořitelna  a.s., Žďár nad Sázavou 

      číslo účtu: 1622321399 / 0800 

Zaps.Č.j. Reg.8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou 

IČ:     43383513 

DIČ:      CZ43383513 

osoby oprávněné jednat 

ve věcech smluvních:   Ing. Zvěřinová Dagmar, Mgr. Ifrah Reda 

ve věcech technických:   Ing. Bláha Petr 

dále jen SVK Žďársko 

 

II. 

Svaz vodovodů a kanalizací je investorem výstavby „Kozlov – odkanalizování obce 

s připojením na ČOV Křizanov“. Pro danou stavbu je zpracována dokumentace pro  územní 

řízení, stavební povolení a provádění stavby   

       v celkové  hodnotě 1.475.000,- Kč  

 

III. 

Obec Kozlov se podpisem této smlouvy zavazuje, že poskytne v souladu se  Stanovami SVK 

Žďársko schválenými valnou hromadou dne 20.6.2020  a Zásadami investiční politiky SVK 

Žďársko, schválenými předsednictvem SVK Žďársko dne 8.3.2021, pro účely vypracování 

dokumentace z rozpočtu obce částku 

    v celkové výši  1.475.000,- Kč 

slovy /jedenmiliončtyřistasedmdesátpěttisíc/kč 

 

IV. 

Částka uvedená v čl. III. této smlouvy bude poukázána na účet Svazu vodovodů a kanalizací 

Žďársko, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Žďár nad Sázavou, číslo účtu 

1622321399/0800 v dohodnutém termínu do 20.11.2021.  

 

 

 



V. 

 

Podle platných zásad investiční politiky SVK Žďársko bude při realizaci stavby příspěvek 

odečten z příspěvku na investici. 

Obci zaniká právo na vrácení uvedených finančních prostředků, pokud bude projekt 

zpracován a stavba nebude zahájena. V tomto případě budou uvedené finanční prostředky 

použity Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko na úhradu  příslušné PD. 

 

 

VI. 

Poskytnutí finančních prostředků  v celkové výši podle odstavce III. schválilo na svém jednání 

zastupitelstvo obce dne 29.10.2021. Obec prohlašuje, že pro platnost tohoto právního úkonu 

jsou splněny podmínky vyplývající pro obec z plat. zákona o obcích / § 41 z.č. 128/2000 Sb./. 

Obec Kozlov má právo kdykoliv nahlédnout do podkladů týkajících se zpracování projektové 

dokumentace. Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko se zavazuje informovat obec o veškerých 

skutečnostech, majících vliv na vyhotovení projektové dokumentace. Zástupce obce má 

právo, ale i povinnost účastnit se veškerých jednání ohledně připomínkových řízení při 

vypracování projektové dokumentace. Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko je povinnen 

neprodleně informovat obec o tom, že projektová dokumentace (studie) nebude dokončena, 

nebo že stavba nebude realizována. 

Neposkytnutí finančního příspěvku řádně a včas opravňuje SVK Žďársko k účtování 

zákonného úroku z prodlení. 

 

VII. 

Smlouva byla vypracována ve čtyřech vyhotoveních a každá ze smluvních stran obdrží po 

dvou výtiscích. 

Obě smluvní strany souhlasí se zněním této smlouvy, což potvrzují svými podpisy. 

Účastníci se dohodli, že pro uzavření této smlouvy a vztahy touto smlouvou neupravené, platí 

v dalším občanský zákoník. 

 

 

     

Ve Žďáře nad Sázavou dne 29.10.2021      V Kozlově dne 29.10.2021  

 

 

 

 

 

........................................................         ...................................................... 
  za Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko                                                   za  obec 

  

 

 

 

 

 


