
 

 

       

                               S M L O U V A 
uzavřená ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona číslo 89/2012 Občanského zákoníku 

       

 

I. 

Smluvní strany 

 

Obec:     Věchnov 

zastoupené:     starostou obce p. Františkem Fendrychem 

bankovní spojení:   KB a.s., Žďár nad Sázavou, č.ú. 7000320751/0100 

IČO:       00842184 

osoby oprávněné jednat   

ve věcech smluvních:   p. František Fendrych 

ve věcech technických:  p. František Fendrych 

 

na straně jedné a dále jen město  

     Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 

     Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 

zastoupený:    p.Ing. Dagmar Zvěřinovou  

bankovní spojení:   Česká spořitelna  a.s., Žďár nad Sázavou 

      číslo účtu: 1622321399 / 0800 

IČO:     43383513 

DIČ:      CZ43383513 

Zaps.Č.j.Reg.8/93 Okú Žďár nad Sáz. 

osoby oprávněné jednat 

ve věcech smluvních:   Ing. Dagmar Zvěřinová, Ing. Petr Leopold 

ve věcech technických:   Ing. Petr Leopold  

a dále jen SVK Žďársko 

 

II. 

Svaz vodovodů a kanalizací je investorem výstavby „Věchnov – rekonstrukce vodovodu 

podél státní silnice“ 

v celkové hodnotě díla  3.585.635,-  Kč 

 

III. 

Obec Věchnov  se podpisem této smlouvy zavazuje, že poskytne podle Stanov SVK Žďársko 

schválených valnou hromadou dne 31.3.2016 a Zásad investiční politiky SVK Žďársko, 

schválených předsednictvem SVK Žďársko dne 24.3.2011, pro účely shora uvedené výstavby 

finanční příspěvek z rozpočtu obce v roce 2017  

 

v celkové výši 1.006.691,-Kč 

slovy /jedenmilionšesttisícšestsetdevadesátjednakč/ 

/pro účetní evidenci je odečtena uhrazená PD ve výši 69.000,-/ 

 

 

 



 

 

IV. 

Částka bude poukázána na účet Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, vedený u České 

spořitelny, pobočka Žďár nad Sázavou, číslo účtu 1622321399/ 0800  

 

Do 15.10.2017     1.006.691,-Kč 

 

V. 

Pro případ, že by stavba „Věchnov – rekonstrukce vodovodu podél státnice“  hodnotou 

převýšila ujednání o finančním příspěvku, podle této smlouvy,  zavazují se smluvní strany 

uzavřít dodatek k této smlouvě, v němž učiní finanční vypořádání předmětného finančního 

příspěvku.  

Poskytnutí shora uvedeného fin.příspěvku v celkové výši podle odstavce III. schválilo na 

svém jednání zastupitelstvo obce dne 31. 7. 2017. Obec prohlašuje, že pro platnost tohoto 

právního úkonu jsou splněny podmínky vyplývající pro obec z plat. zákona o obcích / § 41 

z.č. 128/2000 Sb. v plat. znění/. 

Ujednání v této smlouvě uvedená nevylučují v průběhu výstavby změnu investora. O této 

změně musí být však druhý účastník smlouvy písemně vyrozuměn. 

Obec Věchnov má právo kdykoliv nahlédnout do veškerých podkladů týkajících se dané 

stavby jakož i právo průběžné kontroly plnění. 

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko se zavazuje informovat obec o průběhu realizace 

výstavby „Věchnov – rekonstrukce vodovodu podél státní silnice“,  jakož i oznámit obci 

neprodleně všechny změny a skutečnosti, které mohou mít vliv nebo budou souviset 

s plněním smlouvy. 

Zástupce obce Věchnov má právo ale i  povinnost účastnit se veškerých jednání spojených se 

stavbou. 

 

VI. 

Smlouva byla vypracována ve čtyřech vyhotoveních a každá ze smluvních stran obdrží po 

dvou výtiscích. 

Obě smluvní strany souhlasí se zněním této smlouvy a je podepisována oprávněnými zástupci. 

 

    

Ve Žďáře nad Sázavou dne 20.9.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................   ...................................................... 
  za Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko                                za  obec 
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