
SMLOUVA  
o zajišt ění obnovy st řešního plášt ě na ČOV Kamenné Žehrovice  

I. Smluvní strany  
 

1.1 Obec Kamenné Žehrovice  
 
Sídlo:   273 01 Kamenné Žehrovice, Karlovarská 6, 
IČ:    00234508 
DIČ:    CZ00234508 
jejíž jménem jedná Soňa Černá, starostka obce 
 
(dále jen objednatel) 
 

  
(dále jen zhotovitel)   
 

II. 
Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem smlouvy je zajištění dodávky nové kompletní obnovy střešního pláště včetně všech 
klempířských prvků (okapy a dešťové svody) na dvou objektech čistírny odpadních vod (dále jen 
ČOV) v Kamenných Žehrovicích a způsob jejího financování. Výkres střechy je uveden v příloze č. 1. 

2.2 Vlastníkem kanalizace a ČOV v obci Kamenné Žehrovice je objednatel.  

III. 
Převod vodohospodá řského majetku do vlastnictví zhotovitele 

3.1 Objednatel má uzavřenou smlouvu o vkladu, pachtu a provozování vodárenské infrastruktury - 
kanalizace ze dne 24. 10. 2016 včetně dodatku č. 1 k předmětné smlouvě. Zhotovitel je tedy 
budoucím vlastníkem předmětné infrastruktury. 

Smlouvu o převodu vodohospodářského majetku se zavazují smluvní strany uzavřít nejpozději 
do 30. 6. 20017. Převáděný infrastrukturní majetek je oceněn znaleckým posudkem 
č. 5 055-12-2017, vyhotoveným znaleckým ústavem Česká znalecká, a.s. Po převodu 
vodohospodářského majetku do vlastnictví zhotovitele, bude zhotovitel plnit všechny povinnosti 
vlastníka kanalizace pro veřejnou potřebu. 

IV. 
Financování dodávky 

4.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel při splnění dále uvedených podmínek z titulu budoucího 
vlastníka zajistí dodávku a financování stavebních prací na obnovu střešního pláště na objektu č. 1 
a č. 2. ČOV v Kamenných Žehrovicích v rozsahu dle článku II, bod 2. 1. této smlouvy. 
Předpokládaná výše nákladů stavebních prací je 300 000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých) bez 
DPH. 

4.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit obnovu střešního pláště na objektu č. 1 a č. 2 ČOV v Kamenných 
Žehrovicích. Na obnovu budou použity materiály, u nichž výrobce garantuje funkčnost minimálně 
30 let.  

4.3 K provedení prací na objektech, které jsou dosud ve vlastnictví objednatele, dává objednatel 
souhlas. 

V. 
Doba pln ění 

5.1 Zhotovitel zajistí dodávku stavebních prací nejpozději do 30. 6. 2017. 

5.2 Na základě smlouvy o vkladu, pachtu a provozování a dodatku č. 1 předmětné smlouvy se 
objednatel zavázal vložit nebo předat předmětnou infrastrukturu do majetku do zhotovitele. 
V případě, že by nedošlo k řádnému vložení nebo převodu infrastrukturního majetku objednatele do 



 

majetku zhotovitele, tj. v případě, že by se objednatel nedostavil na výzvu zhotovitele k podpisu 
smlouvy o převodu akcií, resp. k podpisu kupní smlouvy nebo jinak zmařil dokončení vkladu 
majetku, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli cenu (včetně DPH) za dodávku dle čl. II, bod. 
2. 1. podle skutečně vynaložených nákladů.   

5.3 Objednatel prohlašuje, že závazek vrácení vynaložených finančních prostředků v případě, že 
nedojde k převedení majetku do majetku zhotovitele dle smlouvy ze dne 24. 10. 2016 výslovně 
uznává co do důvodu i výše 300 000,- Kč, resp. do výše skutečně vynaložených nákladů a zavazuje 
se jej zhotoviteli uhradit. Lhůta pro vrácení je 30 dnů ode dne, kdy měly být podepsány smlouvy o 
vkladu a smlouva o prodeji. V tomto případě zhotovitel vystaví objednateli fakturu – daňový doklad. 

5.4 Pro případ zpoždění s úhradou si smluvní strany sjednávají úrok ve výši 0,05 % za každý den 
prodlení. 

VI. 
Ostatní ujednání 

6.1 Účastníci této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že tuto smlouvu uzavírají ze své vůle, 
svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ji před 
podpisem řádně přečetli a jsou srozuměni s jejím obsahem. 

6.2 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva. 

 

 

 

 

 
V Kamenných Žehrovicích dne 

 
V Kladně dne 

________________________  ________________________ 
Objednatel 

Soňa Černá, 
starostka 

 
 

 

 

Příloha č. 1 – Výkres střechy objektů ČOV 


