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SMLOUVA  

 

 
Smluvní strany 

 
 

Kraj Vysočina 
 
Se sídlem:  Jihlava, Žižkova 57, PSČ 587 33 
Zastoupený:  MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem  
IČO:   708 90 749 

(dále jen „Kraj“) 

a 
 

Město Havlíčkův Brod 
 
Se sídlem:   Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, PSČ 580 61    
Zastoupený:  Mgr. Janem Teclem, MBA, starostou  
IČO:    002 67 449   
(dále jen „Město“) 

 

 
uzavírají v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném 
znění, (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu: 

 

 
I. 

Předmět smlouvy 
 
Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při 
financování přípravy a realizace investičního záměru definovaného v projektové dokumentaci ve 
stupni dokumentace pro územní rozhodnutí „Krajská knihovna Vysočiny – budova KKV“. 
Tato projektová dokumentace se člení na objekty jednotlivých investorů takto: 

 
Investor Kraj 
Stavební objekty  
SO - 01 Knihovna 
SO - 02 Parkovací dům 
SO - 03 Komunikace 
SO - 04 Veřejné osvětlení 
 
SO - 05 Přípojka elektro NN 
SO - 06 STL přípojka plynu 
SO - 07 Přípojka vody 
SO - 08 Přípojka splaškové kanalizace 
SO - 09 Dešťová kanalizace (50 %) 
SO - 10 Přípojka datová/ROWANet 

(dále jen „SO Kraje“) 
 
Investor Město 

Stavební objekty  
SO - 02 Parkovací dům 
SO - 03 Komunikace 
SO - 04 Veřejné osvětlení 

Naformátováno: Doleva

Naformátováno: Odsazení:  Vlevo:  0
cm

Naformátováno: Odsazení:  Vlevo:  0
cm
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SO - 09 Dešťová kanalizace (50 %) 
(dále jen „SO Města“) 
 

II.  
Závazek Města 

 
1. Město se zavazuje, že Kraji uhradí částku 1/3, maximálně 50.000 000 Kč1/ na3 jím 

prokazatelně vynaloženéých a zaplacenéých výdajeů na přípravu a realizaci SO dle bodu 
1 této smlouvy. 

1.2. Úhrada bude rozdělena do dvou rovnoměrných splátek s tím, že první splátka bude 
uhrazenaKraje a to nejdéle  do 60 dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního povolení 
či obdobného rozhodnutí příslušného správního úřadu o povolení užívání a druhá splátka 
nejpozději do jednoho roku ode dne nabytí právní moci kolaudačního povolení či 
obdobného rozhodnutí příslušného správního úřadu o povolení užívání posledního z nich, 
nebo dříve i ve více platbách.  

 
2. Smluvní strany se dohodly, že závazek Města dle předchozího odstavce bude limitován, 
a to tak, že rozdíl mezi závazkem Kraje dle Čl. III a závazkem Města dle Čl. II odst. 1 bude max. 
50 milionů Kč. Vyšší rozdíl není Město povinno uhradit.  
 

III. 
Závazek Kraje 

 
Kraj se zavazuje, že Městu uhradí 1/3 jím prokazatelně vynaložených a zaplacených výdajů na 
přípravu a realizaci SO Města, a to nejdéle do 60 dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního 
povolení či obdobného rozhodnutí příslušného správního úřadu o povolení užívání posledního 
z nich, nebo dříve i ve více platbách.  
 

IIIV. 
Další ujednání 

 
1. Smluvní strany se zavazují při přípravě a realizaci investičního záměru blíže 

specifikovaného v Čl. I této smlouvy postupovat společně a ve shodě, a to včetně 
společného postupu při zadávání projekčních prací na další stupně projektové 
dokumentace a při zadávání stavebních prací v souladu s již schválenou smlouvou 
xxxZastupitelstvem města Havlíčkův Brod usnesením č. 192/16. 

 
2. Smluvní strany se dále zavazují vzájemně se informovat o všech záležitostech týkajících 

se přípravy a realizace investičního záměru. 
 
 

V. 
Doba trvání smlouvy 

 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2019 

 
VI. 

Závěrečná ustanovení  
 

 
1. Kontaktní pracovníci jsou:  

a) za Kraj ………………………………. 
b) za Město  Ing. Josef Beneš, jbenes@muhb.cz ……………………………. 

 

Naformátováno:  Bez odrážek a
číslování

Naformátováno: Písmo: 11 b., není
Tučné

Naformátováno: Písmo: 11 b.

Naformátováno: Písmo: 11 b.

Naformátováno: Písmo: 11 b.

mailto:jbenes@muhb.cz


 

 

Strana 3 (celkem 3) 

2. Smluvní strany se dohodly, že ostatní skutečnosti neupravené touto smlouvou se řídí 
občanským zákoníkem. 

 
3.   Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky se 

souhlasem obou smluvních stran.  
 
4.   Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po jejím 

podpisu Kraj obdrží dva a Město dva stejnopisy.  
 
5.   Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího oboustranného podpisu zástupci 

smluvních stran.  
 
6. Tato smlouva byla projednána a schválena na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina 

dne 21. 6. 2016, usnesení č. …………………... 
 
7. Tato smlouva byla projednána a schválena na zasedání Zastupitelstva města Havlíčkův 

Brod dne ………., usnesení č. …………………... 
 
 
 

Za Kraj Vysočina  Za město Havlíčkův Brod 
V Jihlavě dne ……………. V Havlíčkově Brodě dne ……………. 

 
 
 
 
 
 

 

MUDr. Jiří Běhounek Mgr. Jan Tecl, MBA 

hejtman  starosta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


