
Smlouva o spolupráci při realizaci stavby 
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

 
Smluvní strany: 
 
Revis - Praha, spol. s r.o. 
se sídlem: Výpadová 317/19, Praha 5 – Radotín 
IČO: 41190114, DIČ: CZ41190114 
zastoupená: Ing. Pavlem Frkem – jednatelem společnosti 
bankovní spojení: XXXXX 
(dále jen „Revis - Praha, spol. s r.o.“)  
 
a 
 

Město Litoměřice 
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice  
IČO 00263958, DIČ CZ00263958,  
zastoupené:  Mgr. Václavem Červínem, místostarostou 
bankovní spojení: XXXXX 
(dále jen „Město“) 
 
  

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, za dále uvedených podmínek,  
tuto smlouvu o spolupráci (dále jen „Smlouva“) 

 
 

Článek I. 
Účel smlouvy 

 
            Tato Smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při zajišťování 

níže uvedeného předmětu smlouvy.  
 
 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

 
2.1 Předmětem této smlouvy je společný postup Města a společnosti Revis – Praha, spol. s 

r.o. při realizaci a financování stavby „REKO MS Litom ěřice a (NTL/STL 
plynovodní přípojky, Kozinova + 1, Litoměřice“ (dále jen „Stavba“ ), a to 
konkrétně v části Stavby – dokončení povrchů chodníků a komunikací. 
 

2.2 Na základě Dohody o technologických podmínkách čj. 1/17 měla společnost Revis - 
Praha, spol. s r.o. provést nový povrch chodníku v celé šíři (cca 340 m2) a nový 
povrch komunikace v  ½ šíře vozovky (cca 650 m2) v lokalitě: úsek od ul. Kozinova x 
ul. Čelakovského až po ul. Kozinova x ul. Smetanova. Vzhledem  
ke skutečnosti, že v této lokalitě je nyní prováděna rekonstrukce vodovodu  
a kanalizace, dohodly se smluvní strany, že společnost Revis - Praha, spol. s r.o. 
nebude nové povrchy chodníků a komunikací v uvedené lokalitě provádět a finanční 
prostředky určené na jejich realizaci převede na Město. Město tyto finanční prostředky 



specifikované v čl. III. Smlouvy použije na realizaci konečných povrchů chodníků  
a komunikací v dané lokalitě. 

 
 

Článek III. 
Podíl smluvních stran na financování stavby 

 
            Společnost Revis - Praha, spol. s r.o. se zavazuje uhradit Městu finanční příspěvek  

na realizaci konečných povrchů chodníků a komunikací v lokalitě specifikované v čl. 
II. Smlouvy, který činí 266.490,65 Kč (slovydvěstěšedesátšesttisícčtyřistadevadesát 
korunčeskýchšedesátpěthaléřů) + DPH a to do 30 dnů po podpisu smlouvy na účet 
Města uvedený v záhlaví této Smlouvy. Výše příspěvku byla stanovena na základě 
rozsahu Stavby. 

 
 

Článek IV. 
Závěrečná ustanovení 

 
6.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran 

a zavazuje i právní nástupce smluvních stran.  
 

6.2 Jakékoli změny této Smlouvy ke své platnosti vyžadují formu písemného oboustranně 
podepsaného dodatku. 
 

6.3 Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží po dvou, všechna vyhotovení mají platnost originálu. 
 

6.4 Smluvní strany na důkaz toho, že tuto smlouvu uzavřely ze své svobodné vůle, ji 
v tomto znění podepisují. 

6.5    Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto 
právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu 
zveřejní v ISRS. 

6.6   Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto 
vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou  
a uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují. 

 
 
V Praze dne 20.6.2017                                                        V Litoměřicích dne 21.7.2017   
 
 
 
 …………………………….  …………………………
   
         Ing. Pavel Frk  Mgr. Václav Červín   
      jednatel společnosti  místostarosta  
                                                                                                             města Litoměřice  
  


