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S M L O U V A 

o zajištění finančního krytí části nákladů na projektovou dokumentaci stavby:  

„III/212 26 Modernizace silnice Cheb, Tršnická“ 

 
Číslo smlouvy investora :    838/FP/2021 

Číslo smlouvy přispívajícího:   INV-3/2022 
 

                                                                      uzavřená mezi: 
 

 
I. 

Smluvní strany 
 

 

 

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,  
příspěvková organizace 

se sídlem Chebská 282,  356 04 Sokolov  
IČO:  70947023 

DIČ: CZ70947023 

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Jiřím Šlachtou   
zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114 

zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13.12.2001  
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary  
číslo účtu: 78 – 2496840247/0100 

oprávněn jednat ve věcech technických: , funkce: technický náměstek  
tel.:  mobil: , e-mail:   

odpovědný pracovník:  funkce: vedoucí oddělení inženýrských činností,  
tel.  mobil: , e-mail:   

 

(dále jen investor) 

 

 

                                                                       a 

 

město Cheb  
se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb  

IČO: 00253979, DIČ: CZ00253979 

Zastoupené Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou 

Tel.: 354 440 111, email: podatelna@cheb.cz 

Bankovní spojení:  Komerční banka Cheb 

Číslo účtu: 19 - 528331/0100 

odpovědný pracovník:  funkce: vedoucí odboru investičního,  
tel.  mobil: , e-mail:   

 

 

(dále jen přispívající) 
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II. 

Předmět smlouvy 

2.1. Předmětem smlouvy je závazek přispívajícího poskytnout investorovi finanční krytí části výdajů na 

projektovou dokumentaci pro společné povolení a pro provádění stavby (PD DUSP/PDPS) investiční akce: 
„III/212 26 Modernizace silnice Cheb, Tršnická“ ve výši: 

Celkem bez DPH 400.000 Kč 

DPH 21 % 84.000 Kč 

Celkem vč. DPH  484.000 Kč 
 

Jedná se o samostatnou investici přispívajícího.  

2.2. Finanční krytí bude přispívajícím poskytnuto přímo, tj. tak, že přispívající převede peněžní prostředky 
odpovídající sjednané části finančního příspěvku na účet investora.  

 

2.3. Finanční krytí přímo poskytnuté přispívajícím je investor oprávněn použít pouze za účelem zajištění 
částečného financování PD DUSP/PDPS investiční akce „III/212 26 Modernizace silnice Cheb, 

Tršnická“, a to na část PD příslušející objektům města Cheb, tzn. úpravy napojení místních komunikací, 
chodníky pro pěší (nový chodník + modernizace a výšková úprava stávajícího chodníku), parkovací stání,  
veřejné osvětlení, a těmito stavebními objekty vyvolané přeložky inženýrských sítí.   

 

2.4. Finanční krytí se přispívající zavazuje poskytnout investorovi v jedné splátce dle rozpočtovaných výdajů 

nejpozději do 30. 3. 2022.  

 

2.5. Částka odpovídající sjednané výši přímo poskytovaného finančního krytí je přispívající povinen poukázat na 
účet investora. Přispívající uvede jako variabilní symbol své IČO a jako účel platby text „PD Tršnická“. 
Platba se považuje za provedenou dnem, ve kterém byly peněžní prostředky připsány na účet investora. 

 

2.6. Přispívající má právo na to, aby mu investor kdykoliv na požádání prokázal a doložil, že příspěvek použil 
v souladu s touto smlouvou. Jestliže se prokáže, že investor použil příspěvek nebo jeho část v rozporu 

s touto smlouvou, má přispívající právo od této smlouvy okamžitě odstoupit. Investor se zavazuje doložit 
oprávněnost použití příspěvku přispívajícímu současně s předáním projektové dokumentace, nejpozději však 
do 30. 9. 2022.  

 

2.7. Investor se zavazuje přispívajícímu předat 3 kompletní paré předmětné projektové dokumentace 
bezprostředně po dokončení zpracování projektové dokumentace, realizované v souladu se smlouvou 

uzavřenou mezi investorem a společností Pontex, spol. s r. o., IČO: 40763 439, číslo smlouvy investora: 

494/ODO/2021, nejpozději však do 30. 9. 2022.  

 

2.8. Přispívající se zavazuje, investorovi poskytnou součinnost při provádění inženýrské činnosti stavby v rámci 
společného územního a stavebního řízení, a to zejména při: 

 jednání s vlastníky záborů dotčených pozemků a z toho vyplývající nutnosti uzavření smluv 

(např. o nájmu, o výpůjčce… apod.); 
 jednání s vlastníky inženýrských sítí zejména při nutnosti řešení přeložky inženýrské sítě 

vyvolané stavbou.  

 

 

III. 

Čas plnění 
3.1. Smlouva se uzavírá na celou dobu provádění projektové dokumentace pro společné povolení a pro provádění 

stavby investiční akce, nejpozději do do 30. 9. 2022. 
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IV. 

Danění příspěvku 

4.1 Poskytnutý finanční příspěvek přijatý investorem nepodléhá, dle platných právních předpisů dani z příjmů 
(dle § 18a, odst. 1b.  zákona 586/1992 Sb. nejsou u veřejně prospěšných poplatníků předmětem daně 
z příjmů přijaté dotace, příspěvky, podpory nebo jiná obdobná plnění z veřejných rozpočtů). 

 

V. 

Sankce 

5.1. Smluvní strany si sjednávají pro případ prodlení přispívajícího s plněním předmětného finančního krytí dle 
čl. II. této smlouvy, smluvní sankci ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
 

5.2. Pokud investor použije příspěvek nebo jeho část k jinému účelu, než je uveden v článku II této smlouvy, 
považují se tyto prostředky nebo jejich část za prostředky neoprávněně použité ve smyslu zákona 

o rozpočtových pravidlech a investor je povinen je vrátit a zaplatit přispívajícímu penále ve výši 1 ‰ (slovy: 
jednoho promile) neoprávněně použitých prostředků za každý den uplynulý ode dne, kdy byly připsány na 
účet investora, do dne jejich opětovného připsání na účet přispívajícího. To nevylučuje právo přispívajícího 

odstoupit od smlouvy podle bodu 2.6. této smlouvy. 
 

5.3. Pokud z důvodu podstatného porušení této smlouvy ze strany investora přispívající od této smlouvy 
odstoupí, považují se veškeré peněžní prostředky do té doby poskytnuté za prostředky neoprávněně použité 
ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech. Investor je v takovém případě povinen veškeré poskytnuté 
peněžní prostředky vrátit přispívajícímu a zaplatit mu penále ve výši 1 ‰ (slovy: jednoho promile) 
neoprávněně použitých prostředků za každý den uplynulý ode dne, kdy byly připsány na účet investora, do 

dne opětovného připsání na účet přispívajícího. 
 

5.4. Za jednorázové porušení jednotlivé nepeněžní povinnosti investora stanovené touto smlouvou se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Investor je povinen uhradit 
přispívajícímu tuto smluvní pokutu na základě výzvy, ve které přispívající rovněž označí povinnost, která 
byla porušena. Pokud investor povinnost nesplní, Přispívající požaduje zaplacení smluvní pokuty, bez 
zbytečného odkladu. Přispívající má právo požadovat a investor povinnost, zaplatit smluvní pokutu 
opakovaně, a to vždy po měsíci prodlení se splněním této nepeněžní povinnosti. Uplatnění ustanovení 
o smluvní pokutě nevylučuje právo přispívajícího na náhradu škody. 

 
VI. 

Peněžitá plnění  
6.1. Účastníci se dohodli, že jakékoliv peněžité plnění poskytované na základě této smlouvy hrazené 

bezhotovostním převodem na bankovní účet se považuje za uhrazené dnem, kdy byly peněžní prostředky 
odpovídající tomuto peněžnímu plnění připsány na bankovní účet investora tohoto peněžitého plnění. 

 
VII. 

Závěrečné ustanovení a ujednání 
7.1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit 

vzájemným jednáním. 
 

7.2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí platným občanským zákoníkem. 

 

7.3. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze písemnou formou. 
 

7.4. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána pouze v elektronické podobě. 
 

7.5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu 
s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy. 

 

7.6. Tato smlouva má tři strany. 
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7.7. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.    
 

7.8. Smlouva v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv bude uveřejněna investorem nejdéle do 30 

dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru 

smluv. 

 

7.9. Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením článku VI. odst. 1 písm. d) směrnice č. 7/2021 
pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem 
Cheb a její uzavření bylo schváleno vedením města Chebu dne 11.01. 2022, číslo zápisu 02/22, č.j. MUCH 

1928/2022.  

     

 
v Chebu                                                                                    v Sokolově  
 

 

 

 

…………………………………                                                …………………………………. 
Mgr. Antonín Jalovec  Ing. Jiří Šlachta   
starosta   ředitel organizace 

  Krajská správa a údržba silnic 

  Karlovarského kraje, 
  příspěvková organizace 

 

Ing. Jiří 
Šlachta

Digitálně podepsal 
Ing. Jiří Šlachta 
Datum: 2022.01.20 
15:21:46 +01'00'

Mgr. 
Antonín 
Jalovec

Digitálně podepsal 
Mgr. Antonín 
Jalovec 
Datum: 2022.01.26 
11:39:24 +01'00'


