
město Blansko, č. smlouvy 2022/000580/SRM/BF

SMLOUVA O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU
uzavřená dle ust. § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

S009P00UNXCOměsto Blansko
se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
IČO 002 79 943
Zastoupené starostou města Ing. Jiřím Crhou
(dále jen Město)

a

„Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí
se sídlem ul. 17. Listopadu 14, 680 01 Boskovice
zastoupený Mgr. Ivo Polákem, předsedou předsednictva Svazku
IČO 49468952
(dále jen Svazek)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o bezúplatném převodu
dle ust. § 2055 a násl. občanského zákoníku:

I.
Město tímto prohlašuje, že je ve smyslu ust. § 498 a § 509 občanského zákoníku výlučným
vlastníkem nemovitého majetku, který tvoří zařízení vodovodů a kanalizací, tj. funkčně
oddělitelný majetek infrastruktury vodního hospodářství, a to konkrétně níže uvedených
staveb:

Kanalizace Brněnská
Inventární číslo 0000020182
SO 351 - Prodloužení kanalizační stoky AF-6 z trub KT DN 250 v délce 97,98 m.
Pořizovací cena činí 2 289 412,23 Kč
Na tuto stavbu byl vydán dne 8.12.2021 MÚ Blansko Kolaudační souhlas pod spis. zn. SMBK
57043/2021/ŽP/POZ/4 a čj. MBK 59378/2021 pro SO 351 Prodloužení kanalizace.
Předmětem této smlouvy nejsou kanalizační přípojky.

Vodovod Brněnská
Inventární číslo 0000020183
SO 301.1 Přeložka řadu IPE 110- ul. Brněnská-část 1 - vodovodní řad z hrdlových tlakových
trub z tvárné litiny s cementovou vystýlkou DN 100 celkové délky 83,62 m a trub IPE DN 110
délky 5,47 m.
SO 302 Přeložka řadu LT 150 - ul. Brněnská - vodovodní řad z hrdlových tlakových trub
z tvárné litiny s vnitřní cementovou vystýlkou DN 150 celkové délky 158,87 m.
Pořizovací cena činí 3 000 115,76 Kč
Na tuto stavbu byl vydán dne 9.12.2021 MÚ Blansko Kolaudační souhlas pod spis. zn. SMBK
57049/2021/ŽP/POZ/4 a čj. MBK 59379/2021 pro SO 301.1 Přeložka řadu IPE 110 - ul.
Brněnská - část 1 a SO 302 Přeložka řadu LT 150 - ul. Brněnská.
Předmětem této smlouvy nejsou vodovodní přípojky.
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II.
Město touto smlouvou bezúplatně převádí vlastnické právo k nemovitým věcem - majetek blíže
popsaný v čl. I. této smlouvy se všemi součástmi a příslušenstvím na Svazek a Svazek tento
majetek do svého vlastnictví přijímá.
Svazek podpisem této smlouvy stvrzuje, že je mu stav a rozsah předávaného majetku znám
a v tomto stavu ho přijímá.
Město předá Svazku Evidenční kartu majetku DHM, a to do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma
smluvními stranami.
Majetek Města, který se touto smlouvou převádí, byl fyzicky předán před podpisem smlouvy.
Majetek Města se touto smlouvou bezúplatně převádí na Svazek k provozování jeho hlavní
a vedlejší činnosti v souladu s platnými předpisy tak, aby bylo dosaženo účelu, ke kterému je
Svazek založen, to je zejména zajištění dodávek pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod
a obnova a rozvoj vodovodů a kanalizací.
Svazek se zavazuje, že se bude o převáděný majetek starat odborně s péčí řádného
hospodáře, udržovat ho v provozuschopném stavu, majetek udržovat a opravovat na vlastní
náklady, provádět na majetku investice.
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III.
Majetek Města, který se touto smlouvou bezúplatně převádí, tvoří funkční celek a obě smluvní
strany shodně prohlašují, že v případě ukončení členství Města ve Svazku, bude majetek
v souladu se Stanovami Svazku jako funkčně oddělitelný majetek převeden do vlastnictví
Města formou smlouvy o bezúplatném převodu. V souladu se stanovami Svazku v případě
vystoupení Města ze Svazku nebude převeden na Město majetek, který je, anebo se stane
funkčně neoddělitelným.
Smluvní strany berou na vědomí, že dosud nevypořádané majetkoprávní vztahy k pozemkům
dotčených stavbami dle čl. I. této smlouvy bude v celém rozsahu řešit Město včetně uplatnění
požadavků vlastníků dotčených nemovitostí. Svazek nepřebírá povinnosti s majetkoprávním
vypořádáním včetně jednání a dodání podkladů potřebných k legalizaci majetku včetně
případných zápisů do Katastru nemovitostí.

IV.
Záměr obce bezúplatně převést nemovitou věc uvedenou v této smlouvě byl zveřejněn
zákonem stanoveným způsobem v době od 06.09.2022 do 22.09.2022. Záměr byl schválen
Radou města Blansko na svém 87. zasedání, dne 30.08.2022, usnesením č. 86.
Tato Smlouva o bezúplatném převodu se uzavírá v souladu s usnesením č. 20 přijatém na 89.
schůzi Rady města Blansko dne 27. 09. 2022.
Svazek prohlašuje, že tato smlouvu byla projednána a schválena na jednání předsednictva
Svazku dne 13.6.2022.

Tato smlouva nepodléhá povinnosti vkladu do Katastru nemovitostí.
Tato Smlouva o bezúplatném převodu nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními
stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a k tomuto dni přechází vlastnické právo
z Města na Svazek. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění
neuveřejňovaných údajů zajistí město Blansko nejpozději do 30 dnů po uzavření této smlouvy.

V.
Smluvní strany podpisem stvrzují, že tato smlouva o bezúplatném převodu byla sepsána
v souladu s jejích svobodnou a vážnou vůlí, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných
podmínek.
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Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, přičemž dvě vyhotovení obdrží Město, dvě Svazek
a jedno provozovatel VAS a.s., divize Boskovice.

V Blansku dne 4<č>. V Boskovicích dne vi' /JO.

Ing. Jiří Crha
starosta Města

Mgr. Ivo Polák
předseda předsednictva Svazku
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