
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 102 

 DNE: 20.6.2022 JEDNACÍ ČÍSLO: 102/2022/SRI/6 

 

NÁZEV: 
 

Smlouva o příspěvku na výstavbu kanalizace ul. Santiniho 

 

ANOTACE: 
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko je investorem výstavby „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce 
kanalizace ul. Santiniho“ a Město Žďár nad Sázavou se zavazuje smlouvou přispět na realizaci. 

 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje předložený návrh smlouvy a pověřuje starostu jejím 
podpisem. 

Starosta města: Místostarostka města: Místostarosta města: 

Tajemnice MěÚ: Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor strategického rozvoje a 
investic: 

Odbor stavební a územního 
plánování: 

Odbor školství, kultury, sportu 
a marketingu: 

Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a ObŽÚ: Odbor životního prostředí: Krizové řízení: 

Oddělení finanční kontroly a 
interního auditu: 

Městské policie:  

Zpracoval: 

 

Předkládá: 

 SRI 

 



 

Název materiálu: Smlouva o příspěvku na výstavbu kanalizace ul. Santiniho 

 
Počet stran: 2 
 
Počet příloh: 1 – Smlouva o příspěvku 
 
 
Popis 
SVK je investorem výstavby rekonstrukce kanalizace na ul. Santiniho. Město se podílí na realizaci 
dle Stanov SVK Žďársko a Zásadami investiční politiky SVK Žďársko ve výši 30 %. Podíl je bez 
realizace chodníku, na který byla schválena samostatná smlouva o dílo ve výši 1 315 312,50 Kč 
s DPH (předpoklad 925tis. Kč). 
Odkaz na profil zadavatele zde. 
 
 
Dopad do rozpočtu města 
Příspěvek SVK na realizaci kanalizaci z rozpočtu města 2022 ve výši 1 949 213 Kč. 
 
 
Geneze případu 

 Realizace výběrového řízení byla dle Smlouvy o společném postupu zadavatelů. Vybraným 

zhotovitelem je GREMIS, s.r.o. 

 
 
Návrh řešení 

 Schválit navržené usnesení. 

 

 
Varianty návrhu usnesení 

 Schválit navržené usnesení. 

 

 
Doporučení předkladatele 
Doporučuji schválit navržené usnesení. 
 
 
 
Stanoviska  
- 

https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-451015976/SeznamUzavrenychZadavacichPostupu-451015976/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1260087736-451015969/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1260087736-451015969


 

 

 

               S M L O U V A  č. SFP/43/2022 
uzavřená ve smyslu § 1746 odst.2 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku 

       

I. 

Smluvní strany 

 

Město:   Žďár nad Sázavou 

ul. Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 

zastoupené:     starostou města p. Ing. Martinem Mrkosem 

bankovní spojení:   KB a.s., Žďár nad Sázavou, č.účtu 328751/0100  

IČO:       00295841 

osoby oprávněné jednat   

ve věcech smluvních:   

ve věcech technických:  

na straně jedné a dále jen město 

     Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 

     Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 

zastoupený:    

bankovní spojení:   Česká spořitelna  a.s., Žďár nad Sázavou 

      číslo účtu: 1622321399 / 0800 

Zaps. v rejstříku dobr. svazků obcí u Krajského úřadu Kraje Vysočina (Č.j. Reg.8/93)  

IČ:     43383513 

DIČ:      CZ43383513 

osoby oprávněné jednat: 

ve věcech smluvních:   

ve věcech technických:  

   

dále jen SVK Žďársko 

II. 

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko je investorem výstavby „Žďár nad Sázavou – 

rekonstrukce kanalizace ul. Santiniho“ 

 

v celkové hodnotě díla 6.857.378,25  Kč 

 

III. 

Město Žďár nad Sázavou  se podpisem této smlouvy zavazuje, že poskytne v souladu se  

Stanovami SVK Žďársko schválenými valnou hromadou dne 11.6.2020 a Zásadami investiční 

politiky SVK Žďársko, schválenými předsednictvem SVK Žďársko dne 25.11.2021, pro účely 

shora uvedené výstavby finanční příspěvek z rozpočtu města  

 

v celkové výši  1.949.213,- Kč  

slovy/jedenmiliondevětsetčtyřicetdevěttisícdvěstětřináctkč/ 

/pro účetní evidenci z fin. příspěvku je odečtena uhrazená PD ve výši 108.000,-Kč/ 
 

IV. 

Částka dle čl. III. bude poukázána na účet Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, vedený u 

České spořitelny, pobočka Žďár nad Sázavou, číslo účtu 1622321399/0800 v dohodnutém 

termínu do 15.7.2022. 
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V. 

Pro případ, že by stavba „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce kanalizace ul. Santiniho“ 

hodnotou převýšila ujednání o finančním příspěvku, zavazují se smluvní strany podle této 

smlouvy  uzavřít dodatek k této smlouvě, v němž učiní finanční vypořádání předmětného 

finančního příspěvku. 

Poskytnutí shora uvedeného finančního příspěvku v celkové výši podle odstavce III. schválilo 

na svém jednání rada města dne …………. Město prohlašuje, že pro platnost tohoto právního 

úkonu jsou splněny podmínky vyplývající pro Město z plat. zákona o obcích / § 41 z.č. 

128/2000 Sb./. 

Ujednání v této smlouvě uvedená nevylučují v průběhu výstavby změnu investora. O této 

změně musí být však druhý účastník smlouvy písemně vyrozuměn. 

Město Žďár nad Sázavou má právo kdykoliv nahlédnout do veškerých podkladů týkajících se 

dané stavby jakož i právo průběžné kontroly plnění. 

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko se zavazuje informovat město o průběhu realizace 

stavby – „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce kanalizace ul. Santiniho“, jakož i   oznámit městu 

neprodleně všechny změny a skutečnosti, které mohou mít vliv nebo budou souviset 

s plněním smlouvy. 

Zástupce města Žďár nad Sázavou má právo, ale i  povinnost účastnit se veškerých jednání 

spojených se stavbou. 

Neposkytnutí finančního příspěvku řádně a včas opravňuje SVK Žďársko k účtování 

zákonného úroku z prodlení. 

 

VI. 

Město Žďár nad Sázavou provede uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu 

s platnou právní úpravou. Za účelem registrace smlouvy je Svaz vodovodů a kanalizací 

Žďársko povinen poskytnout městu plnou součinnost a zároveň souhlasí se zveřejněním této 

smlouvy v registru smluv. 

 

VII. 

Smlouva byla vypracována ve čtyřech vyhotoveních a každá ze smluvních stran obdrží po 

dvou výtiscích. 

Obě smluvní strany souhlasí se zněním této smlouvy, což stvrzují svými podpisy. 

Účastníci se dohodli, že pro uzavření této smlouvy a vztahy touto smlouvou neupravené, platí 

v dalším občanský zákoník. 

 

     

Ve Žďáře nad Sázavou 10.6.2022          Dne:   

 

 

 

 

 

 

........................................................             ...................................................... 
  za Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko                                                      za  město 

 




