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Stejnopis č: %

DOHODA

o předání a převzetí práv a závazků investora a veškeré dokumentace ke stavbě

č. DOH/20/02/000527/2018

č.

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, mezi těmito účastníky:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. č. 2, 110 01 Praha 1

163; 00064581

DIČ: CZ00064581

zastoupené: Ing. Martinem Vlkem, ředitelem odboru technické vybavenosti Magistrátu hl.

města Prahy

(dále jen "předávající“)

a

Městská část Praha - Libuš

se sídlem: Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 —Libuš

IČ: 00231142

DIČ: c200231 142

zastoupená: Mgr. Jiřím Koubkem, starostou

(dále jen "přejímající")

(dále též společně „účastníci“)

Preambule

Na odboru technické vybavenosti Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen ,,MHMP“) byla vedena

akce pod názvem „Stavba č. 41207 „Hasičská zbrojnice Písnice“ (dále jen ,,Stavba“).

Předmětem stavby je novostavba budovy hasičské zbrojnice v k.ú. Písnice, včetně realizace

podmiňující technické infrastruktury a odstavných ploch. Součástí stavby jsou stavební

úpravy komunikace v ulici Hoštická.

Stavbu se zavázal pro předávajícího jako objednatele provést zhotovitel společnost KyraStav

spol. s r.o. na základě smlouvy o dílo k provedení stavby číslo smlouvy předávajícího

DIL/20/02/000386/2017 uzavřené dne 28.3.2017 (dále jen „Smlouva o dílo“). Smlouvou o

postoupení smlouvy číslo INO/20/04/000394/2017 ze dne 24.4.2017, kterou schválila Rada

hlavního města Prahy usnesením č. 416 ze dne 28.2.2017, předávající jako postupitel

postoupil práva a povinnosti ze Smlouvy o dílo na přejímajícího jako postupníka.

V souvislosti se Stavbou předávající v souladu s úkoly v samostatné působnosti bývalého

odboru městského investora MHMP objednávkou číslo OMI//OBJ/768/10 ze dne 9.9.2010

(dále jen objednávka) objednal u společnosti BOMART spol. s r.o. zhotovení projektové

dokumentace k územnímu řízení, dokumentace ke stavebnímu povolení, dokumentace pro

výběr zhotovitele a výkon autorského dozoru pro realizaci stavby, vše za cenu 1 897 900 Kč

bez DPH. Společnost BOMART spol. s r.o. splnila k dnešnímu dni závazek z objednávky

v rozsahu zhotovení projektové dokumentace k územnímu řízení, dokumentace ke stavebnímu

povolení, dokumentace pro výběr zhotovitele. Nadále trvá závazek V rozsahu výkonu

autorského dozoru pro realizaci stavby za 135 000 Kč bez DPH.

  



 

Dále v souvislosti se Stavbou předávající v souladu s úkoly v samostatné působnosti bývalého

odboru městského investora MHMP objednávkou číslo OMI/OBJ/781/10 ze dne 10.9.2010

(dále jen objednávka) objednal u společnosti ZAVOS s.r.o. zajištění inženýrské činnosti pro

stavbu za cenu 1 024 000 Kč bez DPH. Nadále z této objednávky trvá závazek realizovat

práce V rozsahu 731 390 Kč bez DPH.

Č1. I

Předmět a účel dohody

Předmětem a účelem této Dohody o předání a převzetí práv a závazků investora a veškeré

dokumentace ke stavbě (dále jen „Dohoda“) je předání a převzetí práv a závazků z objednávek

přijatých společnostmi BOMART spol. s r.o., a ZAVOS s.r.o., a to v souladu s usnesením

Rady hlavního města Prahy číslo 416 ze dne 28.2.2017, kterým byla schválena smlouva o

postoupení smlouvy o dílo č. DIL/20/04/000386/2017 na přejímajícího a předání a převzetí

veškeré dokumentace, jež se stavbou souvisí. Společnost BOMART spol. s r.o. s postoupením

práv, závazků a dokumentace vyslovila souhlas dne 31.7.2017. Společnost ZAVOS s.r.o.,

s postoupením práv, závazků a dokumentace vyslovila souhlas dne 4.10.2017.

("31.11

Práva a povinnosti předávajícího

Předávající:

a) předává přejímajícímu objednávky uvedené v preambuli této Dohody akceptované

společnostmi BOMART spol. s r.o. a ZAVOS s.r.o., jejichž realizaci přejímající

přebírá s účinností od podpisu této Dohody, a to v plném rozsahu,

b) předává přejímajícímu veškeré doklady a dokumentaci stavby s tím, že soupis

předávaných dokladů a dokumentace je obsažen v příloze č. 1 této Dohody,

c) předává přejímajícímu veškeré doklady, které specifikují profmancované náklady

stavby s tím, že soupis předávaných dokladů je obsažen V příloze č. 2 této Dohody,

d) se zavazuje poskytnout přejímajícímu či jím zmocněnému subjektu bez zbytečného

odkladu veškerá vysvětlení a stanoviska k právním jednáním uvedeným v souvislosti

se stavbou uvedenou V preambuli této Dohody do data podpisu této Dohody, pokud o

ně přejímající v dalším průběhu své činnosti požádá,

e) se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost pro plynulý přechod předmětu Dohody

na přejímajícího,

i) má nárok na informace od přejímajícího o všech důležitých okolnostech týkajících se

předmětu předání a převzetí, ato až do vydání kolaudačního souhlasu.

Čl.III

Práva a povinnosti přejímajícího

Přejímající:

a) přejímá od předávajícího práva a závazky vyplývající z objednávek akceptovaných

společnostmi BOMART spol. s r.o. a ZAVOS s.r.o.,

b) přejímá od předávajícího veškeré doklady a dokumentaci stavby stím, že soupis

předávaných dokladů a dokumentace je obsažen v příloze č. 1 této Dohody,

c) přejímá od předávajícího veškeré doklady, které specifikují profinancované náklady

stavby stím, že soupis předávaných dokladů je obsažen v příloze č. 2 této Dohody,

d) si vyhrazuje právo požadovat od předávajícího bezodkladná vysvětlení a stanoviska k

právním jednáním uvedeným v souvislosti se stavbou uvedenou v preambuli této

Dohody do data podpisu této Dohody,

e) se zavazuje až do vydání kolaudačního souhlasu informovat předávajícího o všech

důležitých okolnostech týkajících se předmětu Dohody.
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Čl. IV

Závěrečná ujednání

Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Tuto Dohodu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými

dodatky, podepsanými oběma stranami.

Vztahy výslovně neupravené touto Dohodou se řídí příslušnými ustanoveními

občanského zákoníku, případně jinými relevantními právními předpisy.

Dohoda je vyhotovena v osmi stejnopisech, z nichž přejímající obdrží 2 (slovy dva) a

předávající 6 (slovy šest) stejnopisů.

Strany Dohody prohlašují, že si tuto Dohodu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly,

její obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by

tato Dohoda nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této

Dohody, a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené

při plné způsobilosti právně jednat, a dále, že tato dohoda nebyla ujednána V rozporu

se zákonem a veškerá prohlášení v této dohodě odpovídají skutečnosti, což vše níže

stvrzují svými podpisy.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Dohoda o předání a převzetí práv a

závazků investora byla uvedena V Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m.

Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách,

předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.

Smluvní strany prohlašují, Že skutečnosti uvedené v této Dohodě nepovažují za

obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a

udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Obě strany shodně konstatují, že jsou povinny na dotaz třetí osoby poskytovat

informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této

Dohodě byly v souladu s cit. zákonem poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Dohody v registru smluv dle

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl.m.

Praha. ,

Uzavření Dohody schválila svým usnesením č. ÍŽ/„Ž/i/t/ Rada MČ Praha - Libuš

V souladu s ust. § 43, odst. (1), zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

znění pozdějších předpisů, tímto Hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření tohoto

úkonu schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. 3134 ze dne 12.12.2017.

Příloha č. 1 : soupis předaných dokladů a dokumentace

Příloha č. 2 : specifikace profinancovaných investičních nákladů stavby

V

pře avajici

Ing. Martin Vlk

ředitel odboru technické vybavenosti

Magistrátu hl. m. Prahy

  

V'-

   



Příloha č. 1 k dohodě o předání a převzetí práv a závazků investora č. DOH/20/02/000527/2018

Soupis předaných dokladů a dokumentace

k dohodě o předání a převzetí práv a závazků investora

Název akce gředáva'ícího: stavba č. 41027 “Hasičská zbrojnice Písnice“

- objednávka číslo OMI/OBJ/768/10 ze dne 9.9.2010

- objednávka číslo OIVII/OBJ/781/10 ze dne 10.9.2010

- objednávka číslo OMl/OBJ/439/11 ze dne 30.8.2011

- Rozhodnutí o umístění stavby zn.: OVY/28029—R/2011/K5,Ni ze dne 20.2.2013

- Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí č.j. P12 38899/2015 OVY ze dne 9.12.2015

- Rozhodnutí — stavební povolení ke stavbě vodního díla čj. P12 12643/2015 OŽD ze dne

7.4.2015

- Rozhodnutí— stavební povolení HZ čj. P12 13988/2015 OVY ze dne 24.4.2015

— Rozhodnutí— stavební povolení„Rekonstrukce ulice Hoštická" čj. P12 21225/2016 OVY ze

dne 6.6.2016

- Dokumentace DÚR —vypracovaná dne 30.10.2010

- Změna DÚR - vypracovaná 06/2015

- Dokumentace DPS- vypracovaná 02/2011

- Stanovení finančního odvodu za trvalé odnětí zemědělské půdy zemědělskému půdnímu

fondu č.j. P12 23014/2015/OŽD/Če ze dne 25.6.2015

- souhlas Společnosti BOMART spol.s r.o. ze dne 31.7.2017

- souhlas společnosti ZAVOS s. r.o. ze dne 4.10.2017

      V Praze d ' 8 “01“ mm V Praze dne ............................

   
Ing. Martin Vlk Mgr.„fliří Koubek

/

ředitel odboru technické vybavenosti stařosta

Magistrátu hl. m. Prahy Městské části Praha - '



Příloha č.2 k dohodě o předání a převzetí práv a závazků investora č. DOH/20/02/000527/2018

„Specifikace profinancovaných investičních nákladů stavby“

k dohodě o předání a převzetí práv a závazků investora

k investiční akci č. 41207 — Hasičská zbrojnice Písnice

Dodavatel

rok 2010

15310

rok 2011

1111

8110364

rok 2012

8120054

12912

rok 2013

rok 2014

meMB

Zavos

282015 Zavos

15 Zavos

20621361 MČ Praha 12

1603000698 MČ Praha 12

rok 2016

20621361 MČ Praha 12

20621361 MČ Praha 12

celkem

a ostatní 
VPraze dne - 8 -[H- 2018 / ,

Předávající

 

Ing. Martin VI

ředitel OTV MHMP

Stavební Ostatní

5 400 00

2 12 434

225 423

784 080 00

84 973

10 000 00

56 649

76 727 00

10 000 00

3 000 00

5 000 00

1 000

1 257

2 596

VPrazedne //”l/_ Í/f/

     

 

Přejímající

Mgr. Jiří -

starost Ml


