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Smlouva o vkladu majetku

uzavřená dle ust. $ 38 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a

dle stanov sdružení právnických osob Vodovody a kanalizace se sídlem v Třebíči dnešního

dne, měsíce a roku mezi podle svého prohlášení k právním úkonům způsobilými účastníky:

Obec: Město Moravské Budějovice

Sídlo: Moravské Budějovice

Zastoupená: Ing. Janem Nekulou, starostou obce

IČO: 00289931

(dále jen Obec)

a

Vodovody a kanalizace,
svazek obcí založený dne 1.6.1993 registrovaný u Okresního úřadu v Třebíči pod čj. 2/93, dne

14.6.1993.
Sídlo: V. Nezvala 996, 674 01 Třebíč

Zastoupený:
IČO:
DIČ: 330 - 60418885

(dále jen Svazek)

čl. I. Předmět smlouvy

1.. Obec tímto prohlašuje, že je výlučným vlastníkem movitého a nemovitého majetku:
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a) Rekonstrukce kanalizace v ul. Gymnazijní, M Budějovice

b) Rekonstrukce kanalizace v ul. Gagarinova, M. Budějovice

c) Kanalizace a úprava veřejné stoky v ul. K Hoře, M. Budějovice

o účetní hodnotě:a) 850 407,-Kč | (b)1.882209,-Kč c)889071,-Kč
Přesná specifikace majetku je uvedena v Zápise o předání a převzetí majetku ze dne

27.4.2004, kterýje nedílnou součástí této smlouvy.

Předmětem této smlouvy je vložení majetku uvedeného v odst. 1. tohoto článku do

hospodaření Svazku.

ČL. II. Vklad majetku

Obec touto smlouvou v souladu sust. $ 38 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

pravidlech územních rozpočtů a dle stanov Svazku vkládá majetek specifikovaný v čl. 1.

odst.1 této smlouvy do hospodaření Svazku a Svazek tento majetek do svého hospodaření

přijímá.
Majetek vložený obcí do hospodaření Svazku zůstává ve vlastnictví obce.
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ČL. III. Majetková práva k majetku 

. S vkladem majetku specifikovaného v čl. I. odst. 1. této smlouvy se nepřenáší na Svazek 
majetková práva, která jsou vyhrazena obecnímu zastupitelstvu dle ust. $ 85 zák.č. 
128/2000., o obcích. 

Obec vkladem majetku specifikovaného v čl. I. odst.1 přenáší na Svazek majetková práva 
uvedená ve stanovách Svazku, zejména se jedná o právo užívat majetek, požívat jeho 

hospodáře, udržovat a opravovat majetek na vlastní náklady, apod. 

Obec vkladem majetku specifikovaného věčl. I. odst. přenáší na Svazek práva a 
povinnosti vlastníka vodovodu nebo kanalizace vyplývající ze zákona č. 274/2001 Sb. o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (o 
vodovodech a kanalizacích). 

ČI. IV. Prohlášení 

Smluvní strany potvrzují, že se Svazek seznámil se stavebním a technickým stavem 
vkládaného majetku specifikovaného v čl, I. odst. I této smlouvy. 

Smluvní strany se dohodly, že majetek specifikovaný v čl. I. odst. 1 této smlouvy bude 
fyzicky předán dnem podpisu Zápisu o předání a převzetí majetku, který je nedílnou- 
součástí této smlouvy. 

ČI. V. Trvání smlouvy 

. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
fyzického předání majetku specifikovaného v čl. I. odst. 1 formou písemného Zápisu o 
předání a převzetí majetku. 

Důvody ukončení účinnosti této smlouvy: 
. Dohoda smluvních stran 
. Vystoupení obce ze Svazku 
. Zánik Svazku 
. Zánik či likvidace majetku specifikovaného v čl. I. odst. 1 
. Důvod uvedený ve stanovách Svazku 

Smluvní strany se dohodly, že v případech výše uvedených přestává být Svazek 
oprávněným z majetkových práv uvedených v čl. III. této smlouvy a tato práva se přenáší 
zpět na obec.



CI. VI. Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zák. č.
128/2000 Sb., zákon o obcích, zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů a příslušnými ustanoveními stanov Svazku.

2. Veškeré změny ve smlouvě je nutné řešit písemnou smlouvou jako jejich dodatek se
souhlasem obou smluvních stran.

U Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoli vtísni za nenápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této
smlouvy stvrzují svým podpisem.

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Svazek a dva
Obec.

V Mor.Budějovicích dne 27.4.2004 V Třebíči dne 27.4.2004

Město Morávské Budějovice
zastoupené Ing. Janem Nekulou,
starostou obce



Zápis
o předání a převzetí majetku do hospodaření svazku obcí dle zákona č.

250/2000 Sb. a následně do provozování VAS a.s., divize Třebíč na základě

smlouvy o nájmu a provozu vodovodů a kanalizací uzavřené mezi svazkem
obcí Vodovody a kanalizace se sídlem v Třebíči a VAS a.s., divize Třebíč v

10/2000.

Předávající: Město Moravské Budějovice
zastoupené: Ing. Janem Nekulou, starostou města
IČO: 00289931

Přejímající:
Vodovody a kanalizace, svazek obcí se sídlem v Třebíči, V.Nezvala 996, Třebíč

IČO: 60418
zastoupený:

Přejímající do provozování:
Vodárenská akciová společnost a.s., divize Třebíč, Kubišova 1172
IČO: 49455
zastoupená:

1. Předmět předání a převzetí

a) Rekonstrukce kanalizace v ul. Gymnazijní, M. Budějovice
b) Rekonstrukce kanalizace v ul. Gagarinova, M. Budějovice
c) Kanalizace a úprava veřejné stoky v ul. K Hoře, M. Budějovice

2. Specifikace majetku
a) Rekonstrukce kanalizace v ul. Gymnazijní, M. Budějovice

PVC DN 300 245,bm
PVC DN 500 10,5 m
Celkem: 256,0 m

b) Rekonstrukce kanalizace v ul. Gagarinova, M. Budějovice :
úsek od křižovatky s ul. Pražskou po křiž. s ul. Wolkerovou
KT DN 500 33,0m © úsek mezi RŠ 1-RŠ 2
KT DN 400 205,0m | úsek mezi RŠ 2-RŠ 6
KT DN 200 26,5 m — úsek mezi RŠ 6-RŠ 6A
Celkem: 264,5 m

c) Kanalizace a úprava veřejné stoky v ul. K Hoře, M. Budějovice
> prodloužení veřejné kanalizace pro napojení MB Kartonu

- beton DN 400, délka 94 m
» úprava stávající stoky spočívá:

ve vybudování oddělovací komory s dešťovým oddělovačem FILIPPI a

rekonstrukci stoky — TZR DN 500 v délce 34 m a KT DN 300 v délce 10m



3. Seznam předaných dokladů a dokumentací: 

ada) 
> 

V
Ý
V
Y
 

V
Y
 

N
á
 

Kopie rozhodnutí o povolení stavby č.j.Výst-4062/96 ze dne 23.7.1996, vydal 
MěÚ, OVa ŽP Mor. Budějovice, právní moc nabylo dne 12.8.1996 
Kopie kolaudačního rozhodnutí - dílčí č.j. Výst-3263/97 ze dne 3.7.1997, vydal 
MěÚ,OVa ŽP Mor. Budějovice, právní moc nabylo dne 6.8.1997 
Kopie protokolu z kolaudačního řízení ze dne 1.7.1997 
Kopie zápisu o předání a převzetí stavby ze dne 11.12.1996 
Kopie výpisu z LV 10001 na pozemky dotčené stavbou 
PD stavby „M. Budějovice, Rekonstrukce komunikace-ul. Gymnazijní a 
Šafaříkova, SO 02 Kanalizace“, zpracovaná fi PROMOS M. Budějovice 
z 01/95, není opravena a potvrzena dodavatelem stavby 
Geodetické zaměření kanalizace, zpracované fi GAK Znojmo, v 07/1997, č. 
zak. 325/97, včetně diskety (kopie) 

Kopie oznámení o upuštění od vydání územního rozhodnutí- č.j. VYST - 
836/96 ze dne 30.1.1996 
Kopie souhlasu vodoprávního úřadu s opravou kanalizace - č.j.106.20-593/96 
-231/Jn ze dne 5.2.1996, vydal OkŮ, RŽP v Třebíči 
Kopie zápisu o předání a převzetí stavby ze dne 21.5.1996 
PD stavby „Rekonstrukce kanalizace ul. Gagarinova, Moravské Budějovice“, 
zpracovaná fi PROFI Jihlava spol. s r.o. v 03/95 
Geodetické zaměření kanalizace, zpracované fi Geoding spol. s r.o. Třebíč, 
v VI/1996, č. zak. 7092/96, bez diskety 

Kopie rozhodnutí o povolení stavby č.j.VYST - 4619/95 ze dne 2.10.1995, 
vydal MěÚ, OVa ŽP Mor. Budějovice, právní moc nabylo dne 2.10.1995 
Kopie kolaudačního rozhodnutí - č.j. VYST-5755/95 ze dne 27.11.1995, vydal 
MěU,OVa ŽP Mor. Budějovice, právní moc nabylo dne 4.12.1995 
Kopie zápisu o předání a převzetí stavby ze dne 27.10.1995 včetně kopie 
popisu provedené kanalizace v ul. K Hoře fi Agrostav a.s. Třebíč 
Kopie PD stavby „Závod na výrobu obalovaného kartonu M. Budějovice, 
Úprava veřejné stoky v ul. K Hoře“, zpracovaná fi PROFI Jihlava, spol. s r.o. 
v 09,/95, není opravena a potvrzena dodavatelem stavby 
Kopie PD stavby „Závod na výrobu obalovaného kartonu v M. Budějovicích, 
SO 06. Kanalizace“, zpracovaná fi PROFI Jihlava, spol. s r.o. v 08,/95, není 
opravena a potvrzena dodavatelem stavby 

4. Chybějící doklady a dokumentace: 

Nejsou. Geodetické údaje o kanalizacích byly předány při zaměření kanalizace 
v rámci „Projektu Dyje“ 

5. Hodnota předávaného majetku 

a) Rekonstrukce kanalizace v ul. Gymnazijní: 850 407,- Kč 
b) Rekonstrukce kanalizace v ul. Gagarinova: 1.882 209,- Kč 
c) Kanalizace a úprava veřejné stoky v ul. K Hoře: 889 071,- Kč



6. Zjištěné závady a nedostatky

Nejsou

7. Přílohy

Žádné

8. Závěr - vyjádření účastníků:

Město Moravské Budějovice:

Vodovody a kanalizace, svazek obcí:
Svazek obcí souhlasí s převzetím kanalizace v rozsahu dle bodu 2) a za podmínek,
uvedených v tomto zápisu.

VAS a.s., divize Třebíč:
VAS a.s. doporučuje k převzetí kanalizaci v rozsahu uvedeném v bodě 2. tohoto
zápisu.

V Moravských Budějovicích dne 27.4.2004

Předávající:

V Třebíči dne 27.4.2004

Přejímající:

V Třebíči dne 27.4.2004

Přejímající do p


