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SMLOUVA

uzavňenávesmyslu s 174612zátkonač.8912012
sb. občanského
zátkoníku
I.
Smluvní stranv
Městys:
zastoupené:
bankovníspojení:
IČ:
DIČ:
osoby oprávněnéjednat
ve věcech smluvních:
ve věcech technickych:

Nové Veselí
starostouměstyse p. MVDr. ZdeŤkemKŤivánkem
ČeskáspoŤitelnaa.S.'č.ričtu1622452399/0800
00294926
CZOO294926
p. MVDI. Zďeněk KŤivánek
p. MVDr. Zďeněk KŤivánek

na straněj ednéa dáIej en město
Svaz vodovodri a kanalizací Žďársko
Vodárenská2,59l 0 t Žtar nad Sázavou
p.Ing. Dagmar ZvěŤinovou
zastoupeny:
bankovníspojení:
ČeskáspoŤitelnaa.S.'Žtar nad Sázavou
čísloričtu:|622321399/ 0800
,43383513
tČo:
'l
DIČ:
C Z43383513
Zaps.Čj.Reg.8/93okri Žtar naďSáz.
osoby oprávněnéjednat
ve věcech smluvních:
Ing. Dagmar ZvéŤinová,Ing. Petr Leopold
ve věcech technick;ich:
Ing. Petr Leopold
a ďáIejen SVK Žďarcko

'

II.
Svaz vodovodťra kanalizacíje investorem vystavby ,,NovéVeselí _ kanalizace ul. K Újezďu*
v celkovéhodnotědíla 3.798.025,74 Kč

IIT.
Měsys Nové Veselí se podpisern této smlouvy zav.azuje,že poskytne podle Stanov SVK
Žďt,rsko schválenych valnou hromadou dne 28.3.2OI8 a Zásaď investičnípolitiky SVK
Žďársko, schválenych pŤedsednictvemSVK Žďársko dne 24.3.2OI1,pro ťrčely
'ho.u uvedené
vystavby finančnípŤíspěvekz rozpočtuměsta v roce 2018
v celkovéVÝši1.081.408'.Kč
slovy /jedenmilionosmdesátjednatisícčtyŤistaosmkč/
/pro ričetníevidenci je odečtenauÍttazenáPD ve vyši 58.000,-Kč/

IV.
Částkauvedená v čl.il. tétosmlouvy bude poukánána na ričetSvazu vodovodťra kanalizací
Žďfusko, vedeny u ČeskéspoŤitelny,pobočka Žtar nad Sázavou' čísloričtu 1622321399l
0800 do 10.7.2018.

v.
Pro pŤípad,že by stavba ,,Nové Veselí - kanalizace uI. K Újezdu.. hodnotou pŤevyšila
ujednání o finančnímpŤíspěvku,podle této smlouvy, zavazují Se smluvní strany uzavÍít
dodatek k tétosmlouvě, v němžučinífinančnívypoŤádánípŤedmětného
finančníhopŤíspěvku.
Poskytnutí shora uvedenéhofin. pŤíspěvkuv celkové rrvši podle odstavce III. schválilo na
svémjednání zastupitelstvoměstyse dne15,.I,?!Ir,.i.q , .4.9wtěstysprohlašuje, žeproplatnost
tohoto právníhorlrkonujsou splněny podmínky vyplyvajícípro Městys zp|at. zěkona o obcích
/ $ 41 z.č.72812000Sb. v plat. zněníl.
Ujednání v této smlouvě uvedená nevylučujív prriběhu vystavby změnu investora. o této
změně musí byt však druhy ričastníksmlouvy písemněvyrozuměn.
Městys Nové Veselí má právo kdykoliv nahlédnoutdo veškerychpodklad tykajícíchse dané
stavby jakoži právo prťrběžné
kontroly plnění.
Svaz vodovodri a kanalizací Žďársko Se zavazuje informovat město o prťrběhurealizace
vystavby ,,Nové Veselí - kanalízace ul. K Újezdu.., jakož i oztámit městu neprodleně
všechnyzměny a skutečnosti,kterémohou mít vliv nebo budou souviset s plněním smlouvy.
Zástupce městyse Nové Veselí má právo, ale i povinnost ričastnitse veške'y"h jednání
spojenych se stavbou.

vr.

Smlouva byla Vy'pracována ve čtyŤechvyhotoveních a každá ze]smluvních stran bbdrzi po
dvou qitiscích.
obě smluvní strany souhlasíse zněnímtétosmlouvy, což stvrzujísvymi podpisy.
Účastnícise doho dli, žepro uzavŤenítétosmlouvy avztahy touto smlouvou neupravené,platí
v dalšímobčanskÝzákoník.

ve Žďare nad Sázavoudne 1I,6.2018

Svaz vodovodri a karraltzací
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