
SMLOUVA

o poskytnutí finančních prostředků Za účelem vybudování vodohospodářského díla
uzavřená podle ustanovení § 1746 Odst. 2 zák. 89/2012 Sb., občanský Zákoník

Smluvní strany

Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

Sídlo: Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01
Zastoupené: Ing. Petrem Schönfeldem, ředitelem Společnosti
IČ: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zápis v OR: u Městského Soudu V Praze, Oddíl B, Vložka 2380
Tel.:
Fax:
na straně jedné (dále jen „VKM“)

a

CTP Invest, spol. s r.o.

Sidıcz Hnmpcıcc, Ccnıraı Tradc Park D1 1571, PSČ 396 01
Zastoupené:
IČ: 26166453
DIČ: CZ26166453
Zápis v OR: u Krajského Scudu v Čcských Budějovicích, cddiı c, vlcžka 15647
Tcı.:
na Straně druhé (dále jen „CTP“)

VKM a CTP dále Společně také jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne tuto

smlouvu o poskytnutí finančních prostředků
na Stavbu

„Zásobnípřívodní vodovodní řad Užice - Dřínov ZV“

I. Účel smlouvy

. CTP má Zájem na připojení Svého budoucího areálu - objektu D8.7 V k.ú. Chvatěruby
a k.ú. Užice u Kralup nad Vltavou na veřejný vodovod provozovaný VKM.

. Vzhledem ke Skutečnosti, že Stávající vodovodní řad do obce Úžice nemá dostatečnou kapacitu
pro Zásobování budoucího areálu CTP, je nutné vybudovat nový Zásobní vodovodní řad
Z vodojemu Dřínov do Obce Užice, kde dojde k napojení přípojky budoucího areálu CTP.

. CTP má Zájem na realizaci nového vodovodního řadu „Zásobnípřívodní vodovodní řad Užice -
Dřínov ZV", který Svou kapacitou umožní dostatečné Zásobování areálu CTP -Objektu D8.7
vodou.

. Účelem této Smlouvy je Spolupráce VKM a CTP při Zajištění finančních prostředků na realizaci
Stavby „Zásobnípřívodní vodovodní řad Užice - Dřínov ZV“ (dále jen „Stavba“).
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. Situační výkres Stavby „Zásobní přívodní vodovodní řad Úžice - Dřínov ZV“, 11/2017,
vypracovaný Společnosti d plus projektová a inženýrská, a. S. tvoří přílohu č.1 této Smlouvy.
Stavba je tvořena zásobním přívodním vodovodním řadem Z vodojemu Dřínov (2 x 1000 m3,
227,00/232,0 In. n. m.) do obce Úžice, potrubí PE 100 SLM® 3.0 SDR 11,160 x 14,6 mm
v dl. 1750 In. Měření bude vybudováno v armaturní komoře stávajícího vodojemu Dřínov.

. VKM připravuje podklady pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na uvedenou
Stavbu. VKM podá žádost o územní rozhodnutí na Stavbu do 31. 12. 2017. Následně, nejpozději
do dvou týdnů po nabytí právní moci územního rozhodnutí na Stavbu bude podána žádost
O vydání Stavebního povolení na Stavbu.

. Stavba je podrobně popsána v projektové dokumentaci vypracované Společností d plus
projektová a inženýrská, a.S. pod č. 3560/1/201 5.

. CTP tímto potvrzuje, že Se před podpisem Seznámil S uvedenou projektovou dokumentací
Stavby.

II. Poskytnutí finančních prostředků

CTP Se zavazuje poskytnout VKM na realizaci Stavby finanční příspěvek 3,000.000,- Kč (slovy:
tři miliony korun českých), a to v následujících dvou Splátkách:

a. první Splátku ve výši 1,500.000,- Kč nejpozději do 15 dnů od data doručení
územního rozhodnutí na Stavbu s vyznačenou doložkou právní moci na výše
uvedenou adresu CTP;

b. druhou Splátku ve výši 1,500.000,- Kč nejpozději do 15 dnů Od data doručení
Stavebního povolení na Stavbu S Vyznačenou doložkou právní moci na výše
uvedenou adresu CTP.

Zbylou část nákladů na realizaci Stavby Se Zavazuje uhradit VKM ze Svých finančních
prostředků.

CTP poskytne výše uvedený nevratný finanční příspěvek na bankovní účet VKM

Tyto poskytnuté prostředky jsou účelově vázány, výhradně, na úhradu nákladů Spojených
s realizací Stavby uvedené v čl. I. Smlouvy a nesmí být VKM použity jinak.

VKM dle předpokladu zadá zakázku na realizaci Stavby v Souladu Se zák. č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek neprodleně v návaznosti na vydání územního rozhodnutí
a Stavebního povolení na Stavbu.

VKM předpokládá dokončení Stavby do 6 měsíců od právní moci příslušného Stavebního
povolení.

Po dokončení Stavby Zásobního přívodního vodovodního řadu Úžice - Dřínov ZV vybuduje CTP
v Souladu S projektovou dokumentací Schválenou VKM vodovodní přípojku napojující nově
budovaný areál CTP D8.7 na pozemcích parc. č. 171/16, 171/1, 171/17, 171/15 a 171/14
v k. ú. Chvatěruby a parc. č. 75/1, 76, 79, 80, 83, 84, 87, 88, 91/1, 92, 94, 95, 98, 99, 100, 103,
104, 105, 484 a 485/ 1 Úžice u Kralup nad Vltavou na tento Zásobnípřívodní vodovodní řad.

III. Výkon činností

. VKM je oprávněna činit vlastním jménem všechny úkony potřebné k uskutečnění Stavby, a to až
do kolaudace Stavby. Rovněž povede průkaznou účetní evidenci o využití poskytnutých
prostředků a evidenci pro daňové účely dle zákona O dani z přidané hodnoty v platném znění.

. VKM Se zavazuje informovat CTP na vyžádání o průběhu územního a Stavebního řízení
a následně 0 průběhu realizace Stavby.
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IV. Vlastnické právo ke Stavbě

Smluvní Strany se dohodly, že výlučným vlastníkem Stavby je od počátku VKM.

V. Provozování Stavby

VKM Zajistí provozování Zkolaudované Stavby v Souladu Se Schválenou projektovou
dokumentací a Za tímto účelem uzavře se Společnosti Středočeské vodárny, a.S. jako Smluvním
provozovatelem příslušnou Smlouvu o provozování.

VI. Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními Stranami.

Ve všech ostatních otázkách výslovně neupravených touto Smlouvou Se postupuje podle
ustanovení občanského zákoníku a Smlouva Se jako celek řídí českým právním řádem.

Smluvní Strany Se dohodly, Že jakékoliv Spory Související S touto Smlouvou budou řešeny
dohodou Smluvních Stran. Nedojde-li k řešení sporů dohodou Smluvních Stran, budou jakékoliv
spory, jež vzniknou mezi Smluvními Stranami v Souvislosti S touto Smlouvou, včetně Sporů o její
uzavření, platnost nebo účinnost, řešeny v Soudním řízení před věcně a místně příslušným
Soudem České republiky.

Jakékoli Změny nebo doplnění této Smlouvy mohou být prováděny pouze formou písemných
dodatků podepsaných oběma Smluvními Stranami. Smluvní Strany zároveň tímto V Souladu
S ustanovením § 564 občanského Zákoníku vylučují jinou formu.

Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, Z nichž každá strana obdrží dva.

Účastníci výslovně prohlašují, že veškeré údaje a Skutečnosti obsažené v této Smlouvě
nepovažují Za obchodní tajemství ve SmySlu ustanovení § 504 Zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského Zákoníku, v platném Znění a udělují Svůj Souhlas k jejich užití a Zveřejnění
beZ Stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Nedílnou součástí této Smlouvy je její

Příloha č. 1 - Situační výkres stavby

Smluvní Strany prohlašují, že tato Smlouva byla Sepsána podle jejich Skutečné vůle, Smlouvu
přečetly, S jej ím obsahem SouhlaSí, což Steují Svými podpisy.

V Kladně dne 4447' 2017 V Praze dne ........'.' ........... . 2017
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UPEIZURNĚNÍI PŘED ZAHÁJENÍ ZEMNÍCH PRACÍ .JE NUTNU VYŽÄDAT SI VYTYČENÍ, ZPŮSDB [ICHRANY A DUZĹIR UD SPRÁVCŮ
STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V PRUSTURU VÝSTAVBY. ZÁKRES INŽENÝRSKÝCH SÍTI JE PDUZE INFDRMATIVNÍ.

Souřadnicový systém JTSKI výškový systém p

LEG EN DA
NAVRŽENÉ INŽENÝRSKÉ SITE

Datum: Změny: Vypracoval:

_ą

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

1 d pl S
Sokolovská 16/454, fó'ó'űű ta 8 - Ked/n mo-p/os.oz

PROJEKTOVÁ A INZENÝRSKA A.s. rez +420 227 873 111. fax. +420 227 873 247 d-p/um@đ-p/us.cz
__ _ 1

Hlavni inženýr projektu: i Odpovědný projektant: Vypracoval:

Jana Opluštilová

MÚ: Kralupy nad vııavou Kraj: Středočeský Datum: 11I2017 _ _ n _
Investor. Vodárny Kladno- Mělník, a.s.. U Vodojamu 3085. Kladnoı 272 BO Stupeň: DÚR

Zakázka: Clsıo zakázky: 3560ı1f2015 I
UżıCE - DŘINOV Zv “ Mám _ ='- 1 2000 -5 --------

vYSTAvBA ZASOBNIHO vODOvODNIHO ŘADU ' °` `
Poćatførmáıů A4: a I Č' 'mp'eľ

Obsah: __ _ _ _ Číslo příłohy: Revize:
CELKOVY SITUAČNI vYKREs 0,2 I

-. ı_ __ _4. _. -ı_ı. ._ı ıı_ ı-ıfl -ı-

NAVRZENÝ vODOVODNI ŘAD
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