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Níže uvedeného dn
e uzavřely strany

1.

Sib/foto?;

Městská část Prah
a-Libuš
se sídlem: Libušs
ká 35/200, 142 00
Praha 4 - Libuš
lČ: 002311

42
DIČ: cz 00231142

zastoupena: st
arostou M r. Jiří
m Koubkem
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen „

2.

Pražská vodohosp
odářská

spol

ečnost a.s.
se sídlem Praha 1, Ža
tecká 110/2, PSČ 11
0 O1

IČ: 25656112
DIČ: C225656112

zapsána v obchod
ním rejstř

íku vedeném: Měst
ským soudem v Pr
pod sp.značkou:
aze
odd.B., vložka 52
90
bankovní spojení:

e jen „správce“)

3.

Pražské vodovody
a kanalizace, a.s.

se sídlem Praha 1,
Pařížská 11, PSČ 11
0 00
IČ: 25656635
,

DIČ: CZ25656635,
zapsána v obchod
ním rejstříku vede
ném: Městským so
pod sp.značkou:
udem v Praze
odd.B.,vložka 52
97
bankovní spojení:
(dále jen „Provozova
tel“)

254/2001

Sb., o vodách a
o změně někter
kanalizacích pro ve
ých zákonů. a zá
řejnou potřebu a o
konem č. 274/20
změně některých
01 Sb., o vodovo
zákonů, ve znění
dech a
pozdějších předpi
sů tuto

smlouvu
o úpravě vzáje
mných vztahů me
zi smluvními st
ranami:

.n.. mn.-. n..—..
... _.-._-._.,___,

l.

Předmět smlouvy
Stavebník na své ná
klady zajišťuje realiz
aci stavební akce: „H
asičská zbrojnice Pí
snice“
v rámci které budou
vybudována nová vo
dn
í díla vodovodu nebo
specifikace jsou uved
eny v tabulce, která
kanalizace, jejichž př
je jako příloha č. 1 ne
esný rozsah a
dí
ln
ou součástí této smlo
Uvedené vodní díl
uv
y.
o bude po vydání
kolaudačního souhla
131/2000 Sb., o hlav
su ve smyslu usta
ním městě Praze, ve
novení zákona č.
znění pozdějších př
Statutu hl. m. Prahy,
edpisů a vyhlášky č.
ve znění pozdějších
55/2000 Sb. HMP,
předpisů, majetkem
hlavního města Prah
Předmětem této sm
y svěřeným MČ.
louvy o úpravě vz
ájemných vztahů me
průběhu přípravy a
zi
smluvními stranami
realizace výstavby vo
je spolupráce v
dního díla uvedenéh
vytvoření podmínek
o v odst. 1 tohoto
k jeho odejmutí zm
článku smlouvy a
ajetku svěřeného
správy a následně
městské části a k př
do podnájmu a pr
ovozování.
edání do nájmu a
Předpokládaný termín
realizace stavby vodn
ího díla: 1.2.2018

1. Označení vlastn
íka předávaného vo
dního díla

2. lČME vodního díl
a (identifikační číslo
majetkové evidence
vodního díla).
3. Soupis předávan
ýc
h movitých a nemo
vitých věc

í.
4. Rok pořízení před
ávaných movitých a
nemovitých věcí.
5

6
7

4. Stavebník se zavazuje předat provozovateli podkl
ady, na jejichž základě zpracoval protokol o předání
a převzetí předmětu nájmu
dle předchozího odstavce této smlouvy, a umožn
it provozovateli kontrolu
úplnosti zpracovaného protokolu.

Budou-li současně se stavbou vodního díla uvedeného
v čl. I. této smlouvy připravovány a realizovány
i stavby vodovodních a kanalizačních přípojek, práva
a povinnosti smluvních stran v období přípravy a
realizace staveb vodních děl se přiměřeně použijí
i pro přípravu a re'alizaci staveb vodovodních a
kanalizačních přípojek.

III.

Spolupráce smluvních stran v obdobi ode dne
vydání kolaudačního souhlasu

do předání vodního díla hl. m. Praze
Práva a povinnosti stavebníka

a) Stavebník se touto smlouvou zavazuje zajistit předání kolaudační
ho souhlasu/pravomocného
kolaudačního
rozhodnutí na stavbu vodního díla uvedeného v čl.
l. této smlouvy správci a
provozovateli bezprostředně po jeho obdržení a dále za
níže uvedených podmínek přenechat správci
za úplatu do nájmu a sprévy vodní dílo uvedené v čl.
l. této smlouvy, dále též jako předmět nájmu.

b)

Doba nájmu se sjednává jako určitá, a to ode dne
podpisu trojstranného předávacího protokolu
specifikovaného v čl. II. odst. 3 této smlouvy o předání
a převzetí předmětu nájmu všemi stranami,
do doby, kdy dojde k uzavření smluvního vztahu, na
základě kterého vznikne nájemní vztah mezi
správcem a hl.m. Prahou. Nájemné za celou dobu
trvání nájemního vztahu dle této smlouvy činí
1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a je splatn
é jednorázově do 30 dnů ode dne vystaveni
daňového dokladu popřípadě výzvy/u neplátce DPH/
Stavebníkem. Je-Ii stavebník plátce DPH, bude
k této částce připočtena DPH ve výši platné ke dni uskut
ečnění zdanitelného plnění. Daňový doklad /
výzvu vystaví stavebník do 15 dnů ode dne podpi
su trojstranného předávacího protokolu
specifikovaného v čl. ll. odst.3
této smlouvy.

C)

d)

e)

f)

Stavebník je povinen umožnit správci řádně a nerušené
užívání předmětu nájmu dle této smlouvy, a
to tak, aby bylo možné dosáhnout účelu této smlouvy.
Stavebník uděluje správci výslovný souhlas
k tomu, aby předmět nájmu dal do podnájmu, užívání
a provozování provozovateli.
Stavebník je oprávněn provádět kontrolu stavu předmětu
nájmu dle této smlouvy, užívání předmětu
nájmu dle této smlouvy správcem a plnění práv a povinn
ostí vyplývajících správci z této smlouvy.
Takovou kontrolu je stavebník oprávněn provádět sám
nebo prostřednictvím kontrolního orgánu
nebo kontrolní osoby, a to za předpokladu, že svůj záměr
provést kontrolu včetně rozsahu a účelu
kontroly písemně oznámí správci alespoň 7 pracov
ních dnů před plánovanou kontrolou,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Správce se zavazu
je stavebnlkoví za účelem kontroly
poskytnout po dohodě s provozovatelem veškeré podkla
dy vztahující se ke stavu kontrolovaného
majetku, jeho užívání a plnění práv a povinností plynou
cích z této smlouvy. Kontrole musí být vždy
přítomen zástupce správce a zástupce provozovatele. Při
kontrole je stavebník povinen dodržovat
ustanovení obecně závazných právních předpisů
a provozních předpisů, zejména ve vztahu
k bezpečnostním a hygienickým opatřením. Stavebník
se zavazuje přihlédnout při výkonu
auplatňovánl svých práv dle tohoto odstavce této
smlouvy kzávazkům správce aoprávněním
provozovatele vyplývajícím z podnájemního vztahu odvoz
eného od této smlouvy.
Stavebníkovi musí být za přítomnosti zástupce správc
e umožněn za účelem provedeni kontroly
přístup do všech prostor a součástí předmětu nájmu dle
této smlouvy, pokud to není v rozporu
s obecně závaznými právními předpisy. Pověřený zástup
ce stavebníka nebo osoba jím pověřená
může v době a způsobem, který nenaruší provozní činnost
i provozovatele či bezpečnost provozu,
provádět kontrolu, zda provoz a údržba předmětu nájmu
dle této smlouvy a provádění oprav a
odstraňování havárií na něm jsou správcem či provozovatel
em zajišťovány řádně, příp. uplatňovány
v rámci reklamačního řízení.
Stavebník touto smlouvou pověřuje správce ve smysl
u příslušných ustanovení zákona č. 274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřeb
u, aby vlastním jménem a na _vlastní
účet uzavíral smlouvy o dodávce vody a smlouvy o odvád
ění odpadních vod s odběrateli a převádí
na správce právo na úplatu za dodávku pitné vody a odvád
ění odpadních vod. Stavebník souhlasí

tak, aby správci a pr
ovozovateli bylo umož
něno do doby převod
subjekt uplatňovat tat
u vlastnictví předmětu
o práva na zhotoviteli.
nájmu na jiný
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uhradit správci nákl
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aveni daňového dokl
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vystavení daňového
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, o vodách, staveb
kládání s vodami, kte
ník na správce
rá se vztahují k vodn
dle této smlouvy.
ímu dílu, který je př
edmětem nájmu

Práva a povinnosti
správce

Správce se zavazu
1e tou

to smlouvou platit
podmínek uvedených
stavebníku za př
edmět nájmu náje
v lll. odst. 1. písm. b).
mné ve výši a za

Správce se zavazu
je po

skytovat stavební
kovi po celou do
smlouvy na jeho žádo
bu trvání nájemn
st informace a údaje,
ího vztahu dle tét
které má k dispozici
dle této smlouvy, ze
o
a které se vztahují k
jména informace a úd
předmětu nájmu
aje týkající se jeho te
chnického stavu, prov
edených měření,

provedených kontrol a prohlí
dek, včetně jejich výsledků a
opatření přijatých k odstraněn
nedostatků.
í zjištěných

f)
s provozovatelem.

g) Správce je oprávněn a povinen v zas
toupení stavebníka upravit
vodovodů a kanalizací vzá
s vlastníky provozně souvisejí
jemná práva a povinnost
cích

h)

i písemnou dohodou uzavře
příslušných ustanovení zákona
nou ve smyslu
č. 274/2001 Sb., o vodovodec
h a kanalizacích pro veřejnou
tak, aby bylo zajištěno kvalitní
potřebu
a plynulé provozování vodovo
du nebo kanalizace. Pakliže
písemně požádá, stavebník
o to správce
mu k tomu ve lhůtě nejdéle 10
dnů udělí příslušnou plnou moc
.
Správce je ve smyslu příslu
šných ustanovení zákona č.
274/2001 Sb., o vodovodec
pro veřejnou potřebu povine
h a kanalizacích
n zajistit prostřednictvím sml
uvního vztahu s provozovatel
provozovatel zavázal umožni
em, aby se
t odběrateli připojení na vod
ovod nebo kanalizaci, pokud
pozemek nebo stavba nac
se připojovaný
hází na území hlavního
města Prahy, připojení dov
vodovodu nebo kanalizace
oluje umístění
podle technických možností
a odběratel splní podmínky
zákonem č. 274/2001 Sb., o
stanovené
vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu.

i)

k)

m)

Správce je povinen řídit se
platnými povolenlmi k naklád
ání s vodami ve smyslu zák
dbát o to, aby edošlo kzá
ona o vodách,
niku těchto povolení. Staveb
ník se v souvislosti s vydává
zavazuje poskytnout správci
ním povolení
veškeré potřebné informace
a dále též veškerou součinnos
k obnově nebo změně těchto
t potřebnou
povolení.
Práva a povinnosti provoz
ovatele

a)

b)

Do doby předání vodního díla
na hlavní město Prahu uplatň
ovat u správce písemnou for
díla, které zjistil v průběhu záručn
mou vady
í doby.
C) Ve smyslu článku 3.10. Smlouvy o pod
nájmu a provozování převzít
podpisu trojstranného protok
předmět nájmu okamžikem
olu specifikovaného včl. ll.
odst. 3 této smlouvy do pod
provozování, a to za podmínek
nájmu a
určených smlouvou o podnáj
mu a provozování. Dále se pro
zavazuje hradit správci za uží
vozovatel
vání předmětu podnájmu podnáj
emné.

IV.
Ustanovení společná a závěrečná

Smluvní strany se zavazují podepsat trojstranný protokol o předání a převzetí předmětu nájmu
uvedený včl. ||. odst. 3 této smlouvy, a to bez zbytečného odkladu poté, co bude: (i) vydán/no
kolaudační souhlas lpravomocné kolaudační rozhodnutí na vodní dílo, (ii) vyhotoven trojstranný
protokol se všemi náležitostmi a požadovanými údaji dle této smlouvy a (iii) k pozemkům dotčeným
stavbou vodního díla zřízeno věcné břemeno-služebnost inženýrské sítě ve prospěch nového
vodního díla jakožto panující nemovité věci.
Změny této smlouvy jsou možné pouze písemnou formou na základě dohody všech stran této
smlouvy, jestliže v průběhu zpracování projektu a případně výstavby předmětného vodního díla dojde
ke změnám, týkajících se předmětu této smlouvy nebo jiných podmínek v této smlouvě upravených.
Stavebník v případě rozdělení předmětu této smlouvy a změny předmětu smlouvy, příp. převedení
předmětu smlouvy nebo jeho části na jinou osobu s výjimkou hlavního města Prahy, se zavazuje o
tom bezodkladně informovat správce a provozovatele. Stavebník se dále zavazuje v případě převodu
předmětu této smlouvy na jinou osobu zajistit převod práv a povinností z této smlouvy na tuto jinou
osobu.
V případě, že bude nutno před dokončením stavby z důvodů naléhavých a důležitých pro zásobování
vodou nebo odkanalizování obyvatelstva stavbu a zařízení na základě příslušného rozhodnutí
vodoprávního úřadu provozovat, bude tato situace řešena samostatnou smlouvou, ve které budou

uvedeny vzájemná práva a povinnosti smluvních stran pro tento případ předčasného užívání
neřešeného stavebním povolením.
Stavebník bere na vědomí a souhlasí stím, že nedojde—li kpředání předmětu nájmu do nájmu,
správy a následného provozování na základě trojstranného protokolu o předání a převzetí předmětu

nájmu, případně k uzavření samostatné smlouvy uvedené v odst. 5 tohoto článku smlouvy, nebude
správce ani provozovatel dodávat pitnou vodu nebo odvádět odpadní vodu 2 vodního díla uvedeného
v čl. |. této smlouvy.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou, která počíná běžet dnem uzavření smlouvy a končí dnem, kdy
dojde k uzavření smluvního vztahu, na základě kterého vznikne nájemní vztah mezi správcem a
stavebníkem nejpozději však dne 31.12.2028.
Kromě uplynutí doby určité lze tuto smlouvu ukončit dohodou smluvních stran nebo výpovědí:
a) Stavebník je oprávněn tuto smlouvu vypovědět, nastane-Ii některá z následujících skutečností:
1.

Příslušný insolvenční soud vydá pravomocné rozhodnutí o úpadku správce nebo osoby
ovládající správce.
Správce nebo osoba ovládající správce vstoupí do likvidace.
Správce bude v prodlení s úhradou nájemného po dobu delší než 60 dni.

Správce i přes opakovanou písemnou výstrahu učiněnou stavebníkem opakovaně či po delší
dobu nedodržuje podmínky spolupráce v průběhu přípravy nebo realizace díla.
b) Správce je oprávněn tuto smlouvu vypovědět, nastane-Ii některá z následujících skutečností:

1.

2.

Provozovatel přestane splňovat podmínky pro vydání povolení k provozování vodovodu nebo
kanalizace ve smyslu ust. § 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu.
Příslušný insolvenční soud vydá pravomocné rozhodnutí o úpadku provozovatele či

stavebníka nebo osoby ovládající provozovatele či stavebníka.
3.

Provozovatel nebo osoba ovládající provozovatele, nebo stavebník nebo osoba ovládající
stavebníka vstoupí do likvidace.

4.

Stavebník bude vprodlení se zaplacením nákladů spojených sprovozováním předmětu
nájmu po dobu delší než 60 dní.

c)

5.

Provozovateli bude Ministerstvem zemědělství ČR zrušeno povolení k provozování vodovodů
nebo kanalizací tvořících předmět nájmu dle této smlouvy.

6.

Provozovatel i přes opakovanou písemnou výstrahu učiněnou správcem opakovaně či po
delší dobu nedodržuje nebo porušuje zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu.

7.

Stavebník i přes opakovanou písemnou výstrahu učiněnou správcem opakovaně či po delší
dobu nedodržuje podmínky spolupráce v průběhu přípravy nebo realizace díla.

Provozovatel je Oprávněn tuto smlouvu vypovědět, nastane-Ii některá z následujících skutečností:

1.

Příslušný insolvenční soud vydá pravomocné rozhodnutí o úpadku správce nebo osoby
ovládající správce nebo stavebníka nebo osoby ovládající stavebníka.

2.

Správce nebo osoba ovládající správce nebo stavebník nebo osoba ovládající stavebníka
vstoupí do likvidace.

Ve všech těchto případech činí výpovědní lhůta 6 měsíců počínaje prvním kalendářním dnem měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém dojde kdoručení písemné výpovědi druhé, eventuálně druhé a
třetí straně.

Tato výpovědní lhůta skončí nejpozději uplynutím doby trvání této smlouvy.
7.

Od této smlouvy lze odstoupit v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy.

8.

Strany této smlouvy shodně prohlašují, že tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem všech
níže uvedených stran.

9.

Strany této smlouvy dále shodně prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich svobodné a vážně vůli,
což stvrzují všechny strany této smlouvy podpisy svých oprávněných zástupců níže na této smlouvě
uvedenými.

407 Strany této smlouvy dále prohlašují, že smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech, kdy všechny
smluvní strany obdrží po 2 stejnopisech této smlouvy

Seznam příloh ke smlouvě, které jsou považovány za rozhodné:
1) Rozsah a specifikace vodního díla uvedeného v čl. I. této smlouvy
2)

Koordinační situace stavby

3) Snímek katastrální mapy se zákresem umístění vodního díla
V Praze dne:

stavebník:
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