
 1 

 

S T A T U T Á R N Í  M Ě S T O  

L I B E R E C  

 

2.  zasedání zastupitelstva města dne: 26. 02. 2014 

Bod pořadu jednání:         

 

SVS a.s. -  záměr budoucího prodeje stavby vodovodního řadu v k.ú. Vesec u Liberce 

(ul. Holubova)  
 

 __________________________________________________________________________                       

 

 

 

 
Zpracoval: Dagmar Salomonová 

odbor, oddělení:                                                    odbor strategické koncepce a dotací, odd. rozvojové koncepce 

telefon: 48 524 3579 

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Dana Štefanová 

 vedoucí odboru Ing. Michal Vereščák 

Projednáno: v radě města 17.2.2015 

Poznámka:       
Předkládá: 

 

                    p. Tibor Batthyány, v.r. 

                    primátor statutárního města Liberec 
 
                    Mgr. Jan Korytář, v.r.,  

                    náměstek primátorky     

 
   

    

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     
 
 
záměr budoucího prodeje vodovodního řadu V1 - PE DN 150 v délce 202,17 m (dle GIS) a 
V2 – PE DN 150 v délce 4,13 m dle GIS) uložené v p.p.č.  1279, 1295/5, 1299/7, 1300/5, 
1300/1, 1303/7, 1303/9, 1303/8, 1304/10, 927/16, 927/17, 826/2 a 926/34 vše v k.ú. Vesec u 
Liberce Severočeské vodárenské společnosti a.s., IČ: 490 99 469, se sídlem Přítkovská 
1689, 415 50 Teplice za kupní cenu ve výši 154.000,-- Kč. 
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Důvodová zpráva 

 
V září 2004 proběhla kolaudace stavby vodovodního řadu ve Vesci u Liberce  (akce: Propoje-
ní ulice Holubovy se stávajícími ulicemi Kašparova a Dlouhá), jejímž investorem bylo město, 
ale stavbu realizovalo Zahradní město a.s.. 
 
Na vodovodní řad, vybudovaný nákladem v celkové výši 467.200,-- Kč (prostředky byly čer-
pány z MFRB), byla následně uzavřena s SVS a.s. nájemní smlouva o jeho provozování.  
Platnost nájemní smlouvy vypršela v srpnu 2014. Uzavření dodatku nájemní smlouvy však 
SVS a.s. odmítla s tím, že dosud nedošlo mezi oběma smluvními stranami k podepsání zápisu 
o předání a převzetí stavby a je tedy potřebné tento dílčí krok učinit. 
 
Město tedy podalo na SVS a.s. žádost o spolufinancování stavby včetně všech požadovaných 
příloh, která je nezbytným podkladem pro přípravu výše uvedeného zápisu o předání a pře-
vzetí stavby.  
Ze zpracovaného zápisu vyplynula pro město podmínka SVS a.s. týkající se zřízení služeb-
nosti (věcného břemene) přístupu a oprav vodovodního řadu uloženého na  pozemcích parc. č. 
926/34, 927/17, 1303/7 a 1300/1 vše v k.ú. Vesec u Liberce ve vlastnictví třetích osob. 
 
Zřízení služebnosti vyžaduje určitý čas na zpracování geometrického plánu na vyznačení roz-
sahu služebnosti + dosažení dohody podmínek zřízení služebnosti s vlastníky pozemků.  
SVS a.s. z tohoto důvodu připravila návrh nové nájemní smlouvy, která je tímto předložena 
radě města ke schválení. 
 
Vzhledem k tomu, že SVS a.s. nyní začala do svých nájemních smluv vkládat  ustanovení o 
budoucím uzavření kupní smlouvy (čl. IV., bod 5.), jejíž schválení přísluší zastupitelstvu měs-
ta, bude tímto záměr budoucího prodeje stavby vodovodního  řadu v k.ú. Vesec u Liberce 
v ul. Holubova za navrženou kupní cenu ve výši 154.000,-- Kč, předložen ke schválení  za-
stupitelstvu města. 

 

 

 

 

 

 
Přílohy:  
 
Příloha č. 1. Návrh nájemní smlouvy vč. návrhu  zápisu o předání a převzetí stavby 
Příloha č. 2. SVS a.s. – stanovisko majetkové komise k prodeji vodovodního řadu 
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Příloha č. 1. Návrh nájemní smlouvě včetně návrhu zápisu o předání a převzetí stavby 
 
 

Nájemní smlouva 

 
Statutární město Liberec, IČ: 00262978 
se sídlem: Nám. Dr .E. Beneše 1 PSČ: 460 59, Liberec 
zastoupené: Tibor Batthyány, primátor 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 4096222/0800 
 
(dále jen jako "Pronajímatel") na straně jedné 
 
a 
 
Severočeská vodárenská společnost a.s. IČ: 490 99 469 
se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ: 415 50 
spisová značka: B 466 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
zastoupena: Aleš Zachariáš, ředitel odboru správy majetku 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 711620257/0100 
 
(dále jen jako "Nájemce") na straně druhé 
 
 

UZAVŘELI TUTO NÁJEMNÍ SMLOUVU 

níže uvedeného dne, měsíce a roku 
dle ustanovení § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

 

Článek I. 

Předmět nájmu 

1. Předmětem nájmu dle této smlouvy je vodní dílo označené jako: „Liberec, Vesec-ul. Ho-

lubova-propoj vodovodu“, kterého je pronajímatel vlastníkem a které je popsáno v přílo-
ze č. 1 – Zápis o předání a převzetí stavby do nájmu a v příloze č. 2 smlouvy – Evidence 
budoucích odběratelů dle projektu, které tvoří nedílnou součást této smlouvy 

    (dále jen „předmět nájmu“). 

2. Účelem této nájemní smlouvy je provozování předmětu nájmu nájemcem, a to za účelem 
jeho provozování pro veřejnou potřebu. 

3. Předmět nájmu touto smlouvou pronajímatel pronajímá nájemci a nájemce jej do nájmu 
přijímá. 

 

Článek II. 

Doba trvání nájmu 

Nájem se sjednává na dobu určitou, počínaje dnem podpisu smluvními stranami, do okamžiku 
prodeje předmětu nájmu nájemci. 

__________________________________________________________________________ 
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Stavba „Liberec, Vesec-ul. Holubova-propoj vodovodu“ LI 032 376            CES K/2014 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

Článek III. 

Nájemné 

1. Roční nájemné za přenechaný předmět nájmu činí 1,-Kč bez daně z přidané hodnoty. 

2. Nájemné bude hrazeno vždy k 31.12. roku předcházejícího na základě platebního dokladu 
vystaveného pronajímatelem se splatností 10-ti dnů od jeho doručení. 

3. Daň z přidané hodnoty se k ceně nájmu připočítává dle zákona o dani z přidané hodnoty v 
platném znění. Po dobu platnosti této smlouvy se výše nájemného nemění a to ani při změ-
ně rozsahu pronajatého majetku. 

 
 
 

Článek IV. 

Práva a povinnosti 

1.   Nájemce se zavazuje: 
 provozovat předmět nájmu ke sjednanému účelu v souladu se všemi právními předpi-

sy, zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou po-
třebu a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o vodovodech a 
kanalizacích“), včetně zajištění všech potřebných oprávnění a správních rozhodnutí 
pro tuto činnost a vedení majetkové evidence a zpracování plánu financování obnovy 
a jeho finančního zajištění, 

 pečovat o předmět nájmu s péčí řádného hospodáře a zajišťovat v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy na své náklady jeho řádnou a včasnou údržbu, opravy a 
obnovu (technické zhodnocení) tak, aby byl zajištěn jeho bezporuchový provoz,              

 platit řádně a včas nájemné, 
 předkládat pronajímateli k odsouhlasení plán investic potřebných k zabezpečení bez-

poruchového provozu předmětu nájmu, 
 upozornit pronajímatele na možnost vzniku škody na předmětu nájmu bez zbytečného 

odkladu poté kdy se o takové možnosti dozví a v této souvislosti činit potřebné kroky 
k tomu, aby ke škodě nedošlo nebo aby byla co nejmenší, 

 vlastním nákladem zajišťovat bez ohledu na jejich výši i běžnou údržbu a opravy, je-
jichž potřeba vznikne zaviněním nájemce či třetí osoby, za jejíž činnost nájemce od-
povídá, 

 odstranit škody, které v době trvání nájmu na předmětu nájmu vznikly, a to bez ohledu 
na to, zda k nim došlo jeho vlastní činností nebo činností třetích osob, za jejichž čin-
nost nájemce odpovídá nebo odpovídal. 

2.   Nájemce je oprávněn: 
 bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele přenechat předmět nájmu, popří-

padě jeho část, do provozování třetím osobám, které k tomu mají potřebné oprávnění. 

3.   Pronajímatel se zavazuje: 
 předat nájemci celý předmět nájmu ve stavu způsobilém pro jeho bezporuchový pro-

voz, 
 odstranit ve stanovených termínech závady uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, 

___________________________________________________________________________ 
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Stavba „Liberec, Vesec-ul. Holubova-propoj vodovodu“ LI 032 376             CES K/2014 

____________________________________________________________________________________________________ 

 
 uzavřít ve prospěch nájemce smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro před-

mět nájmu na p.p.č. (viz. příloha č.1), včetně zřízení nezbytných ochranných pásem 
pro předmět nájmu (viz. příloha č.1), 

 dle pokynů nájemce nebo jím zmocněného provozovatele uplatnit reklamace vad vod-
ního díla u zhotovitele v rámci trvání záruční doby a zajistit provedení nápravných 
opatření, 

 udělit podpisem této smlouvy souhlas k opravám a udržování předmětu nájmu tak, aby 
byly splněny všechny podmínky provozu, 

 zajistit a hradit na své náklady investice na majetku, který je předmětem nájmu, nad 
rozsah obnovy (prosté reprodukce) pronajatého majetku, a to podle smluvními strana-
mi odsouhlaseného plánu investic, 

 udělit podpisem této smlouvy souhlas k napojení provozně souvisejícího vodovo-
du/kanalizace jiného vlastníka, a to za podmínek stanovených v §8, odst. 4. a 5. záko-
na o vodovodech a kanalizacích a vodovodních/kanalizačních přípojek odběratelů, 

 ·v době trvání nájmu nepřevést majetek, který je předmětem nájmu, na třetí osobu. 
 

4. Pronajímatel zmocňuje nájemce či jím zmocněného provozovatele k uzavírání odběratel-
ských smluv o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod, 

 

5.    Pronajímatel výslovně souhlasí s tím, že: 
 náklady na vodné a stočné jsou součástí kalkulace solidární ceny vodného a stočného 

v působnosti nájemce, 
 pronajímatel výslovně souhlasí s tím, že vodné a stočné bude inkasováno stejně, jako 

je tomu u ostatního obdobného vodohospodářského majetku, který má nájemce ve 
svém vlastnictví, 

 předloží v termínu nejdéle do 28.9.2016 Zápis o předání a převzetí stavby do majetku 
potvrzený provozovatelem a pronajímatelem, jako podklad pro převzetí stavby do ma-
jetku nájemce, 

 nejpozději v termínu 28.2.2017 uzavře kupní smlouvu, kterou prodá nájemci věc spe-
cifikovanou v čl.I této smlouvy a v příloze č. 1 a v příloze č. 2 této smlouvy za stano-
vených podmínek. 
 
 

Článek V. 

Skončení nájmu 

 
1. Nájem skončí uplynutím doby uvedené v ustanovení čl. II. této smlouvy. 

 
2. Pronajímatel a nájemce se mohou na skončení nájmu písemně dohodnout. 

 
3. Pronajímatel i nájemce mohou tuto smlouvu vypovědět v tříměsíční výpovědní době. 

 
4.  Dojde-li k přechodu vlastnictví předmětu nájmu z pronajímatele na nájemce, zaniká 

platnost této nájemní smlouvy ode dne, kdy k tomuto přechodu došlo. 
 

___________________________________________________________________________ 
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Stavba „Liberec, Vesec-ul. Holubova-propoj vodovodu“ LI 032 376         CES K/2014 

__________________________________________________________________________________________ 

 
VI. 

Doručování 

 

Pro účely doručování se má za to, že písemnost je doručena třetím dnem od 
prokazatelného odeslání doporučeného přípisu druhé straně. To platí i v případě, pokud bude 
odesláno doporučené sdělení na uvedenou adresu, ačkoli se na ní druhý účastník již nezdržuje, 
případně pokud změnil sídlo firmy a takovou změnu neoznámil písemně druhé straně. 
 
 

VII. 

Závěrečná ujednání 

 

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemného dodatku k ní po-
depsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. 
 

2. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními obecně závazných právních 
předpisů. 

 
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu; 

Pronajímateli náleží 1 vyhotovení a Nájemci 3 vyhotovení smlouvy. 
 
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 
 

5. Na důkaz projevu vůle být vázáni celým obsahem této smlouvy připojují účastníci 
svobodně, vážně a nikoli v tísni či omylu své podpisy. 

 
6. Pronajímatel prohlašuje, že uzavření této nájemní smlouvy bylo projednáno a schvále-

no k tomu příslušným orgánem Pronajímatele zastupitelstvem města, dne ....02.2015, 
č. usnesení …./2015, což dokládá ověřenou kopií příslušného usnesení nebo výpisem. 
 

7. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stánkách 
statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s vyjímkou osobních údajů fyzických 
osob uvedených v této smlouvě. 

 
Přílohy: 
1. Zápis o předání a převzetí stavby do nájmu 
2. Evidence budoucích odběratelů dle projektu 
 
 
Liberec dne       Teplice dne 
 
Pronajímatel:      Nájemce: 
 
 
 
____________________________    _________________________________ 
Tibor Batthyány     Aleš Zachariáš 
primátor       ředitel odboru správy majetku 
Statutární město Liberec    Severočeská vodárenská společnost a.s. 

http://www.liberec.cz/
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Příloha č. 2. SVS a.s. – stanovisko majetkové komise k prodeji vodovodního řadu 
  

 


