Obec Zdiby
Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66
e-mail: podatelna@obeczdiby.cz , identifikátor datové schránky: vt2b6m8

ZASTUPITELSTVO OBCE ZDIBY

USNESENÍ
Zastupitelstvo obce Zdiby
číslo 62/5/2019
ze dne 19.12. 2019

k nabídce na odkoupení kanalizačního řadu v ulici Za Stodolou
Zastupitelstvo obce Zdiby tímto:

I.

Bere na vědomí
informace uvedené v důvodové zprávě a předloženou nabídku;

II. Schvaluje
návrh na odkoupení kanalizačního řadu v ulici Za Stodolou v celkové délce 337 m
vedené pod pozemek parc.č. 102/43 k.ú. Přemyšlení do vlastnictví obce Zdiby dle
předložené kupní smlouvy za částku 100,- Kč;

III. Ukládá
starostce obce uzavřít kupní smlouvu dle bodu II. tohoto usnesení.
JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby

Ing. Kateřina Kolářová v. r.
2. místostarostka obce Zdiby

Předkladatel:
Provede:
Přílohy:

Ing. Kateřina Kolářová, 2. místostarostka
JUDr. Eva Slavíková, starostka
PŘÍLOHA 1 – NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení Zastupitelstva obce Zdiby č. 62/5/2019
Obci Zdiby byla předložena nabídka na odkoupení kanalizačního řadu v ulici Za Stodolou,
kterou vybudoval investor p. Martin Barták, a který byl řádně zkolaudován a uveden do
provozu.
Předkládaný návrh kupní smlouvy je v souladu s pravidly, které zastupitelstvo obce
schválilo dne 27/4/2011. Záruční doba bude po dohodě s prodávajícím upravena na dobu
60 měsíců od podpisu kupní smlouvy.
Doloženy jsou také dokumentace skutečného provedení a souhlasné stanovisko
společnosti BMTO a.s. jako správce sítě k zařazení do kanalizační sítě a k jeho
provozování.
Doporučuje se převzít tento kanalizační řad do majetku obce.

Kupní smlouva
uzavřená dle ust. § 588 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

kterou uzavřeli dále uvedeného dne, měsíce a roku
1.

Martin Barták
anonymizováno

Josef Dlabač
anonymizováno

(všichni dále jen "prodávající")
a
2.

Obec Zdiby
se sídlem Průběžná 11, 250 66 Zdiby,
IČ: 00241032,
jednající prostřednictvím starosty
(dále jen "kupující")

v tomto znění:
I.
1. Prodávající prohlašují, že jsou na základě Kolaudačního souhlasu ze dne 20.11.2018
vydaného Městským úřadem Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor živ. prostředí, č.j
OŽP-102015/2018-PROMI, spoluvlastníky:
Kanalizačního řadu (splašková tlaková kanalizace materiál HDPE 63x5,8 PE 100),
v celkové délce 337 m, vedené pod pozemky parc. č. 102/43 k.ú Přemyšlení, který je napojen
na stávající gravitační kanalizaci v ulici Na Brnky. Stavbou byla realizována kanalizace
v délce 337 m. Určení polohy vodního díla orientačně podle souřadnic:
splašková kanalizace tlaková N 50°10.04023', E 14°25.62432'
Dále jen „kanalizace“.
Kanalizaci vybudovala dle projektové dokumentace vypracovanou Ing. Josefem Hajasem
ČKAIT 0011348 firma OLTEX s.r.o. IČ: 25692437 a firma Jiří Kutílek IČ: 43111441

II.
1. Prodávající touto kupní smlouvou prodávají kanalizaci blíže specifikovanou v článku I.
této smlouvy kupujícímu a kupující tuto kanalizaci za dohodnutou kupní cenu kupuje a
přijímá do svého výlučného vlastnictví.

III.
1. Prodávající prohlašují a Kolaudačním rozhodnutím dokládají, že kanalizace je plně
způsobilá k řádnému provozu a užívání pro účely kanalizace.
2. Kupující prohlašuje, že byl prodávajícími upozorněn na to, že v kolaudačním rozhodnutí
uvedeném v čl. I. odst. 1. této smlouvy jsou uvedeny podmínky provozu kanalizace, které
je kupující jako vlastník povinen dodržovat, případně splňovat a že kupující jako vlastník
kanalizace je povinen řídit se rovněž obecně závaznými právními předpisy vztahujícími se
k vlastnictví a provozování kanalizace.
3. Prodávající prohlašuje, že předmět této smlouvy není zatížen žádnými zástavními právy,
věcnými břemeny nebo jinými právy třetích osob, které by spočívaly v jakékoliv
povinnosti vlastníka a provozovatele cokoliv ve prospěch těchto osob konat.
4. Kupující svým níže uvedeným podpisem potvrzuje, že před podpisem této smlouvy
převzal od prodávajících tyto dokumenty:
a) kolaudační rozhodnutí č.j. OŽP-102015/2018-PROMI
b) stavební povolení vydané Městským úřadem Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav, odbor živ.prostředí, ze dne 21.10.2015., č.j. 100/48800/2015
kanalizace
c) projektovou dokumentaci díla Ing. Josef Hajas ČKAIT 0011348, kanalizace
d) geodetické zaměření díla včetně elektronického záznamu, kanalizace

IV.
1. Kupní cena kanalizace blíže specifikované v čl. I. odst. 1. této smlouvy byla sjednána
dohodou smluvních stran ve výši 100,- Kč (slovy: Jedno sto korun českých) s tím, že
prodávající podpisem smlouvy stvrzují, že kupující zaplatil kupní cenu před podpisem této
smlouvy.
V.
1. Prodávající shodně prohlašují, že kupujícímu poskytují delší než zákonnou záruční dobu,
a to záruční dobu v délce trvání 60 měsíců ode dne podpisu této smlouvy. Po tuto dobu
prodávající odpovídají společně a nerozdílně za vady, které se projeví v rozporu s kupní
smlouvou v záruční době.
VI.
1. Prodávající se zavazují že kupujícímu kdykoliv v budoucnu bezplatně umožní přístup na
pozemky v jejich vlastnictví, resp. spoluvlastnictví a to konkrétně na pozemek parc. č.
102/43 k..ú. Přemyšlení, ve vlastnictví prodávajících, v obci Zdiby, a to za účelem
provádění nutné údržby, kontroly a oprav kanalizace. Prodávající se zavazuje tuto
povinnost v případě převodu vlastnictví výše uvedeného pozemku nebo věcného břemene
převést též na právního nástupce, kterého je rovněž povinen smluvně zavázat k umožnění
přístupu na předmětný pozemek ve smyslu shora uvedeném.
Zároveň se prodávající zavazuje ve prospěch kupujícího zřídit věcné břemeno vedení a
oprava kanalizace, k pozemku parc. č. 102/43 k.ú. Přemyšlení ve vlastnictví
prodávajících.

VII.
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky.
2. Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, přičemž 2 vyhotovení obdrží prodávající a 2
vyhotovení obdrží kupující.
3. Pokud by se kterékoli ustanovení této smlouvy stalo neplatným nebo neúčinným, nebude
tím dotčena platnost nebo účinnost této smlouvy. V takovém případě bude neplatné
ustanovení této smlouvy nahrazeno ustanovením platným a účinným, kterým bude
přípustným způsobem dosaženo cíle sledovaného neplatným nebo neúčinným
ustanovením.
4. Všechny změny a doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsány
všemi účastníky této smlouvy.
5. Tato kupní smlouva je projevem svobodné, vážné a srozumitelné vůle účastníků, nebyla
učiněna v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek a strany se dohodly na celém
jejím obsahu, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Zdibech dne

Ve Zdibech dne

Prodávající

Kupující

Martin Barták

Obec Zdiby

Josef Dlabač

anonymizován
o

anonymizováno

anonymizováno

anonymizováno
anonymizováno

anonymizováno

anonymizováno

