
SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující smluvní strany:

Marie Cešková

nár-1944

trvale bytem_14200Písnice, Praha 4

(dále jen „Strana 1“)

a

Městská část Praha-Libuš

se sídlem: Praha-Libuš, Libušská 35/200, PSČ 142 00

IČ: 00231142

jednající starostkou RNDr. Lucií Jungwiertovou, Ph.D.

(dále jen „Strana 2“)

Strana 1 a Strana 2 společně jen „Smluvní strany“

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

A) Strana 1 je vlastníkem pozemků parc.č 76 a 77, oba v k.ú. Písnice, obec Praha zapsaných vkatastru
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nemovitostí na LV 166 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, obec Praha.

B) Strana 2 má ve svěřené správě mj. pozemek parc. č. 75/1, v k.ú. Písnice ve vlastnictví Hl. m. Prahy

zapsaných v katastru nemovitostí na LV 530 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Obec Praha.

C) Strana 1 užívá dlouhodobě část pozemku uvedeného pod písm. B) výše, a má tuto část pozemku

přiléhající k jejímu pozemku parc.č. 76 k.ú. Písnice, oplocenu (dále jen „Předmětná část pozemku“).

D) Strana 1 tvrdí, že Předmětnou část pozemku užívá po právu a v dobré víře, když její právní předchůdce

Předmětnou část pozemku směnil se Stranou 2 za jinou nemovitost.

E) Smluvní strany mají zájem zjistit skutečný stav věci a předejít případnému soudnímu sporu, proto

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemné shody dle § 1746 a násl. zákona č. 89/2012

Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o spolupráci:

1 PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Strana 2 se zavazuje zajistit (i) dohledání archivních dokumentů týkajících se Předmětné části pozemku

a jej ího užívání a (i) vyhotovení geometrického plánu na oddělení Předmětné části pozemku.

1.2 Strana 1 se zavazuje uhradit Straně 2 náklady spojené s činností dle odst. 1.1, a to konkrétně:

a) náklady na Odbornou činnost společnosti DUDA SVD a.s., IČO: 45789606, se sídlem Praha 6 -

Dejvice, Wuchterlova 337/20, PSČ 16000, která pro Stranu 2 dohledává historické listiny z archivu

a dalších zdrojů, jejichž předpokládaná cena činí ca 25.000,— Kč vč.DPH. Strana 1 bere na

vědomí, že skutečná cena se může Od předpokládané lišit, a zavazuje se uhradit Straně 2 tyto

náklady vjejich skutečné Výši;

b) náklady na správní poplatky za pořízení kopií listiny z archivu a jiných zdrojů v částce 800 Kč; a

c) náklady na pořízení geometrického plánu na oddělení Předmětné části pozemku, jejichž

předpokládána cena činí 10.0000, - Kč vč DPH. Strana 1 bere na vědomí, že skutečná cena se

může od předpokládané lišit, a zavazuje se uhradit Straně 2 tyto náklady vjejich skutečné výši.
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2 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, znichž každá ze smluvních stran obdrží po

jednom.

2.2 Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně, formou dodatku ktéto smlouvě,

jinak jsou neplatné.

2.3 Právní vztahy vyplývající ztéto smlouvy, které nejsou výslovně touto smlouvou upraveny, se řídí

příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

2.4 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami.

2.5 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, uzavřely jí po vzájemném

projednání, je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nesepsaly ji vtísni a ani za nápadně

nevýhodných podmínek.

2.6 Tato smlouva bude Kupujícím zapsána do centrální evidence smluv. Smluvní strany prohlašují, že

veškeré skutečnosti v této smlouvě uvedené, nej sou obchodním tajemstvím a vyslovují souhlas s tím,

aby tato smlouva, jakož i její případné dodatky, byla bez dalšího zveřejněna.

2.7 Tato smlouva byla schválena usnesením Rady MC Praha-Libuš č. 222/2022 dne 1.11.2022.
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Marie Cešková

Městská část Praha-Libuš

 

   r/ume ungww ová, Ph.D., starostka

 


