í?cala,

SMLOUVA O POSI§TNUIÍ PŘÍSPĚVXU
Na r,,-íst,lvsu voDovoDu A KANALIZACE V ULICI
KONIPASOVA
Město Dobřichovice
IČ: 00241181
se sídlem vítova 61, 252 29 Dobřichovice,
jehož jmén€m jedná Ing, Petr Hampl staíosta
bankoúíspojeni: 3880293 1 9/0800
dále

jen,,Město"

a

Petr Kovařilq nar,
b},lem Jablonecka 1l7 60 l9000Pmhao
bankovní spojeni: na adrg]_

Jaroslava KrrátM, nar,

bytem Na }lroudě 1 4, 1 00 00 Praha
bankoÝni spojení: na adlesu

1

0

Zuzana v}ch}lová. nar
.
b}tem víta Nejedlého 20, 130 00Praha3 Zižkov
bankor,ni spo.jeni: na adresu

,{ntonín Nlalina. nal
b\tem Ehlerola 678/ I6. 1,1] 00 Píaha 4
bankovni spojeni: na adresu
dá le j

en

,,Pi,ispěvatelé"

l.

pt.eambule
l. \rzhledern k tomu. že
a) \fěsto Dobřichovice. jakožto obec- le ve smyslu ákona o obcich vlastnikem inženýrských
siti vodovodu a kanalizace v katastrálnim územi a městě Dobřicholice, okres pralrazápad
b) Město má zálem na rozšiřor,áni inžen),ísl§ich
obce. kde tyto Sitě dosud ne_lsorr rT,budolán!,

siti

vodovodu a kanalrzace i do těch části

c) Město má á.]em na vybudor,áni inženÝrských siti vodovodu a kanallzace, a to konklétně
splaškove kanalizace a vodolodnil'o iadu na pozemku č parc 2193 k ú. Dobřichovice

v ulici ,,Konipasova" v délce coa 57 m (tzrr, mimo vlastní vodovodní a kanalizačni přípojlry
z ulice na pozemky ve vlastniotvi Přispěvatelů), dále jen ,,Předmětné inženýrskésítě..
podle projekové dokumentaoe Tng, Aleše Vožení]kaz 07120ló,

2.K

\rýstavbě Předměmých inženýíslqíohsiíi wdal 26.'7.2016 pod značkon ZY4'743,
podminla a souhlasné stanovisko správce vodovodních a kanalizačnich siti města

Dobňchovice

-

společnost Aquaconsult, spol s. r,o,, DI. Janského 953,252 28 ČemoSice,

vyitzlje pí Ztmová_

3. Na základě jednání Města Dobřichovice a Přispěvatelů bylo dohodnuto, žp realjzaal
předměhých inženýrslqi,ch sítíprcvede budoucí majitel vodovodni a kanalizačni
infiastuktury, ker,ým bude Město Dobfichovice, Přispěvalelé umožni přeneseni lryse
uvedených povolerri a q,jádření, připadně dalšich obdobných dokumentů na Město. Obě
strany - Město a Přispěvatelé se shodli, že spravedlirli podíl na nákladech \"ýstavby
Piedmětných inženýíshýchsíti představuje 50 % nákladů pro Město a 50 % níkladů pro
Přispěvatele,

4. Přispěvatelé jsou majiteli pozemků paíc. é. 2189. 2I9o, 219'7, 2196, 2|94. 2195, 2l9l,
2192, k_ ú_ Dobřichovice, na kt€ďch jsou umisény stavby pro rodinnou rekíeaci, které
chtějí kanalizačnimi a vodovodnimi přípojkami napojit na Př€dmětné inžený$késítě v
ulioi Konipasova.

5, Rada města Dobřichovice konstafuje ve svém usnesení ze zasedání, ktelé s€ konalo
6.9 2016, že áměíy Města a Přispěvatelů jsou shodné, a to včetně projellovaných
technických parametrů, a že nejúčelnějšimpostupem bude \"ýstavba vodovodního a
kanalizačniho řadu podle lýše aníněného V usneseni dále úda města souhlasi s převzetim
projektové dollm€ntace a lryjádření dotčených orgáíůtak, aby Mě§to mohlo v případě
uzavření teto smlouvy o poslrylnutí přispěvkx na výstavbu předměmých inženýrských síti
začítnE)rodleně s uvedenou \tistavbou,

6, Město Dobřichovice na

zíkladě popávkového řízení vybIalo plo realiaci uvedené stavbJ
fltrnu AQUACONSI]LT spol, sr,o., sidlem Dr. Janského 953,25 228 Čemošioe,]Č:
4'7536209,kíeíá požadýje za uvedené práce celkovou cenu l24 910,- Kč bez DPH,

IL

Předmět sm|ow7
1

Přispěvatelé

se zaýaalji

přispět Městu poměmou části nriiladů na lybudoláni

Předmětných inženýGbých sití ve rliši souhmné výši 75 572,- Kč, tedy 18 893,- Kč každý
z přispěvatelů a to do 15 dnů od uzavření této smlou1y. Přispěvatelé tuto částku převedou
beáotovostním převodem ve prospěch banko\,ního účtuMěsta, kteď je veden u České
spořitelny, a,s. pod číslem388 029 3l910800 s uvedenim variabilního symbolu: 2321,
2.

Město se zavazuje objednat u společnosti AQUACoNSULT spol, s í,o, bez zbytečného
odkladu od připsáni souhmné částky uvedené v odst. 1 tohoto článl:u ía banko\,ni účet
Mě§ta provedení díla, spočívajicive lybudováni Předmětných inžený§bých siti s
terminem dokončeni do 3l,12,2016 a učinit úkony potřebné k tomu, aby v tomto terminu
byly inženýNké sítě dokončeny aPřispěvatelé se k nim mohli připojit,

3.

s připojenim na vodovod a kanalizaci nebudou Přispěvatelé hradit Městu
žádné dalši platby souvisejíci s ťstavbou a připojením do vodovodni a kanalizačni sitě.
Město r,ydá po kolaudaci soutrlas s připojenim Přispěvovatelů na kaíalizačnísíťMěsta,

1

V připadě dojednáni sníženiceny uvedené v čl, I, odst, 6 bude Páspěvatelům nawáceno
50 % z uvedené ástl],, o líerou byla celková cena ponižena, poměmě na čtyři v áhlavi

V souvislosti

uvedená čisla účfu,Obě stany sepíšio uskutečněni uvedené opeťac€ písemný zápis,

V

případě nutných víceprací se budou Přispěvatelé podílet na žvýšenýchná_kladech
částkou ve qfši 50 o/o z nayfšenéčástlry, kterou složl na účetMěsta dle č1, I odst, l, ale
pouze tehdy pokud pisemně odsouhlasí provedení víceprací.

Připadný nesoL-rhlas nemá vliv na právo Města případně vícepráce akceptovat a plně je
uhradit, V připadě nesouhlasu někerého nebo všeoh Přispěvovatelů s narlišenim ná&ladu
si Město \yhrazuje právo jednostranně zrušit odstavec 3 tohoto článku a požadovat po
dotyčném před lydánim souhlasu k napojeni příspěvek na íozvoj infiast ktury za
podminek standardně nastavenýoh postupů Města v těchto případech,
,7.

8.

Město si ponechává k roáodíuti možnost v připadě nezávažnéhonaqišeni c€ny dle odst,
5 tohoto članku odpustit Přispěvovatelům jejich podilu na nawýšeni částky Zavícepfáce,
Stavebníkem stavby Předmětných bženýrs§ích sití a následně jejich vlastnikem bude
Město,

l.

závěIečná ustanovení
1,

2,

Tato smlouva nabývá účirrnostidnem jejího podpisu posledni ze smlu\,Ťlíoh stlan,

NedojdeJi z jakéhokoti důvodu k realizaci r4ýstavby Předmětných inženýnloých sití dle
této smlou}Y je Město povinno vrátit do 30 dnů ástku, kterou vložili Pňspěvatelé na účet
dle čLánku T], odst, t rra čisla účtůPřispěvatelů uvedené v záhlavi této smloulry.

3, Tato smlouva.je sepsána
Přispěvatelé po jednom,

v

šesti stejnopisecb, z

íichžMěsto obdržídva stejnopisy

4, Ta1o smlouvaje schválena usnesenim Rady města Dobiichovice Ze dne 6, 9. 2016,
je platná dle ákona č, 12812000 Sb,, o obcich, ve zněni pozdějších předpisů,

\i Dobiichor icich dne 3l 8 2016

v Dobřichovicich

Město

Přispěvatelé:

Z-----/

petr kovařík

Ing. Peť Hampl
§tero§ta m&ta Dobřichovice

Jaro§laÝa

a proto

,2a16

dne

e /, w?a^
/'
/@< í</.
,/-

9-/

KrátM /

Zuzana \rychytol á

Antonín Malina
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