
Smlouva č. 2022/14/0129

Smlouva o poskytnutí příspěvku na opravu chodníku č. 2022/14/0129

uzavřená na základě ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

Poskytovatel: Vladimír R chlík

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

   

   

bydlištěm

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „poskytovatel“)

Příjemce: Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

1)

2)

3)

se sídlem: Klimkovická 55/28, 708 56, Ostrava — Poruba

IČO: 00845451

DIČ: cz00845451 (plátce DPH)

zastoupen: lng. Lucií Baránkovou Vilamovou Ph.D., starostkou

kpodpisu smlouvy zmocněn: Bc. Miroslav Otisk, MSc., MBA,

místostarosta

bankovní spoj ení:

číslo účtu:

(dále jen „příjemce“)

I.

Poskytovatel prohlašuje, že je spoluvlastníkem budovy č. p. 1718 stojící na pozemku p.

č. 3504, vše V k. u. Poruba — sever, obec Ostrava (dálejen „nebytový Objekt“).

Příjemce vykonává správu místní komunikace IV. třídy — přístupového chodníku, jež se

nachází na pozemku p. č. 3609/11 vk. ú. Poruba — sever, obec Ostrava. Zmíněný

přístupový chodník (dále také „přístupový chodník“), vedoucí ke vchodu nebytového

objektu označeného č. 1718/6, je situován na pozemku p. č. 3609/11 vk. ú. Poruba —

sever, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy.

Smluvní strany deklarují zájem na opravě přístupového chodníku. Přístupový chodník,

které má být předmětem opravy dle této smlouvy, je zakreslen ve snímku pozemkové

v

mapy, který tvoří jako příloha 0. 1 nedílnou součást této smlouvy. Celková plocha



1)

2)

3)

4)

1)

2)

3)
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přístupového chodníku k opravě je 108 m2. V souvislosti s tím se poskytovatel zavazuje

poskytnout příjemci níže uvedený příspěvek na opravu přístupového chodníku.

II.

Příjemce se zavazuje, že do 1 měsíce ode dne, kdy obdrží od poskytovatele příspěvek na

opravu přístupového chodníku, provede opravu přístupového chodníku. Stanovená lhůta

plnění se prodlužuje o dobu trvání nepříznivých klimatických podmínek bránících

provádění opravy přístupového chodníku. Rozsah opravy chodníku je určen v čl. I. odst.

3) této smlouvy, a spočívá V likvidaci stávajícího povrchu chodníku, výkopových prací a

položení nových konstrukčních vrstev, usazení nových obrub, položení nového povrchu

z betonové dlažby H-profil 6 cm.

Poskytovatelí bude po nabytí účinnosti této smlouvy vystavena příjemcem faktura.

Poskytovatel se zavazuje, že po obdržení faktury ve lhůtě její splatnosti (14 dnů) uhradí

jednorázový příspěvek na opravu přístupového chodníku ve výši 105 840 Kč (slovy: sto

pět tisíc osm set čtyřicet korun českých). Za okamžik poskytnutí příspěvku se považuje

den, kdy je příspěvek připsán na účet příjemce.

Pro případ, že poskytovatel nesplní svůj závazek uvedený v čl. II. odst. 2 smlouvy,

dohodly se smluvní strany na tom, že závazky stran z této smlouvy zanikají a tato smlouva

se ruší dnem následujícím po dni splatnosti faktury, kdy poskytovatel měl svůj závazek

dle čl. II. odst. 2 smlouvy splnit.

Pro případ, že příjemce nesplní svůj závazek uvedený V čl. II. odst. 1 smlouvy, má

poskytovatel právo odstoupit od této smlouvy. V případě ukončení smlouvy odstoupením

je příjemce povinen vrátit poskytovateli příspěvek na opravu přístupového chodníku, a to

na základě výzvy poskytovatele ve lhůtě do 20 dnů od doručení této písemné výzvy.

III.

Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží příjemce a 1 poskytovatel.

Smluvní strany se ve smyslu ust. § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku dohodly, že

vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí

nabídky s dodatkem nebo odchylkou za předpokladu, že dodatek nebo odchylka

podstatně nemění podmínky nabídky.

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které

smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro

závaznost smlouvy. Žádný projev učiněný při jednání o této smlouvě ani po jejím

uzavření nesmí být vykládán vrozporu svýslovnými ustanoveními této smlouvy a

nezakládá žádný závazek smluvních stran.
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4) Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského

obvodu Poruba na své 85. schůzi konané dne 24. 6. 2022 usnesením č.

3170/RMOb1822/85.

5) Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 — snímek pozemkové mapy.

6) Smlouva se stává platnou dnem jejího uzavření a nabývá účinnosti dnem uveřejnění

smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

v platném znění.

7) Poskytovatel souhlasí s uveřejněním smlouvy včetně přílohy v registru smluv dle zákona

č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí příjemce.

\,

V Ostravě dne ' V Ostravě dne 111 l kua

 

za poskytovatele: za příjemce:

Vladimír Rychlík Bc. Miroslav Otisk, MSc., MBA

místostarosta
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Příloha č. 1
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