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Anotace
Předložený materiál navrhuje uzavření Smlouvy o vkladu majetku mezi městem Tišnov a
Svazkem vodovodů a kanalizací Tišnovsko.

Vyjádření:

Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů - Mgr. et Mgr. Salajka Jaroslav (30.11.2021
09:39)
Bez výhrad

Důvodová zpráva
Zastupitelstvu města je předložen k projednání návrh na uzavření Smlouvy o vkladu majetku.
Jedná se o nové stavby vodovodních a kanalizačních řadů, které se realizovaly na území
města. Město Tišnov vkládá majetek do Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko, který
s tímto majetkem bude hospodařit, ale majetek nadále zůstává ve vlastnictví města. Celková
účetní hodnota vloženého majetku činí 29.737.198,47 Kč s DPH.

Inventární číslo

Technický název

Cena s DPH (Kč)

DHM000001006

vodovod-parkoviště Riegrova-Drbalova

DHM000001008

Vodovod a kanalizace-Janáčkova-Nádražní

DHM000001010

vodovod a kanalizace-ul.Mánesova

838 039,30

DHM000001028

vodovod-Hony za Kukýrnou-II.etapa

594 373,50

DHM000001029

kanalizace-Hony za Kukýrnou-II.etapa

8 687 100,16

DHM000001036

kanalizace Hony za Kukýrnou-I.etapa

6 938 542,10

DHM000001037

vodovod Hony za Kukýrnou-I.etapa

5 014 926,50

DHM000001047

vodovod-křižovatka Červený Mlýn

482 944,00

DHM000001048

kanalizace-křižovatka Červený Mlýn

758 536,00

DHM000001063

vodovod-parkoviště Jamborova II

647 162,80

DHM000001092

vodovod a kanalizace-nám.28.října

DHM000001160

vodovod a kanalizace-Sportovně obchodní
centrum

470 522,41

D83GH0005TOZ

Nadzemní hydrant – osazení na ul. Brněnská
č.p. 701

65 042,00

891 892,00
1 939 805,00

2 408 312,70

Rada města Tišnova na své schůzi dne 24. 11. 2021 doporučila Zastupitelstvu města Tišnova
schválit uzavření Smlouvy o vkladu majetku mezi městem Tišnov a Svazkem vodovodů a
kanalizací Tišnovsko, IČ: 49457004, se sídlem v Tišnově.

Příloha č. 2

SMLOUVA O VKLADU MAJETKU
uzavřená dle ust. § 38 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
a dle stanov dobrovolného sdružení "Svazku vodovodů a kanalizací" měst a obcí
___________________________________________________________________________
Město Tišnov
Sídlo: nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
zastoupené: Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města
IČ: 00282707
ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Bc. Jiří Dospíšil
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Ladislav Suchomel
(dále jen Město)
a
Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
sídlo: Tišnov, nám. Míru 111, PSČ 666 01, pošta Tišnov
zastoupený: Petrem Grünwaldem, předsedou svazku
IČ : 49457004
ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Petr Grünwald, předseda svazku
ve věcech technických je oprávněn jednat: Jan Motyčka, tajemník svazku
(dále jen Svazek)
I.
Předmět smlouvy
1. Město tímto prohlašuje, že je výlučným vlastníkem movitého a nemovitého majetku
tvořící zařízení stavby:
Inventární číslo

Technický název

DHM000001006

vodovod-parkoviště Riegrova-Drbalova

DHM000001008

Vodovod a kanalizace-Janáčkova-Nádražní

DHM000001010

vodovod a kanalizace-ul.Mánesova

838 039,30

DHM000001028

vodovod-Hony za Kukýrnou-II.etapa

594 373,50
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Cena s DPH (Kč)
891 892,00
1 939 805,00

DHM000001029

kanalizace-Hony za Kukýrnou-II.etapa

8 687 100,16

DHM000001036

kanalizace Hony za Kukýrnou-I.etapa

6 938 542,10

DHM000001037

vodovod Hony za Kukýrnou-I.etapa

5 014 926,50

DHM000001047

vodovod-křižovatka Červený Mlýn

482 944,00

DHM000001048

kanalizace-křižovatka Červený Mlýn

758 536,00

DHM000001063

vodovod-parkoviště Jamborova II

647 162,80

DHM000001092

vodovod a kanalizace-nám.28.října

DHM000001160

vodovod a kanalizace-Sportovně obchodní
centrum

Nadzemní hydrant
D83GH0005TOZ Brněnská č.p. 701

–

osazení

2 408 312,70

na

470 522,41

ul.
65 042,00

o celkové účetní hodnotě 29 737 198,47 Kč.
Evidenční karty majetku jsou přílohou číslo 1 této smlouvy.
S movitým a nemovitým majetkem se předávají související doklady, které jsou
přílohou číslo 2 této smlouvy.
2. Předmětem této smlouvy je vložení majetku ve vlastnictví města, specifikovaného
v odst. 1 tohoto článku do hospodaření Svazku a vymezení majetkových práv
a povinností, které město na Svazek v souladu se stanovami Svazku přenáší.

II.
Vklad majetku
1. Město touto smlouvou v souladu s ust. § 38 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů a dle stanov Svazku vkládá majetek specifikovaný v čl.
I odst. 1 této smlouvy do hospodaření Svazku a Svazek tento majetek do svého
hospodaření přijímá. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim znám aktuální
stav vkládaného majetku. Majetek musí být Svazku řádně předán, tj. včetně
příslušných dokladů, a to písemnou formou.
2. Majetek Města je do Svazku vkládán jako funkční celek a tento vložený majetek do
hospodaření Svazku zůstává ve vlastnictví obce.
3. Město se dále zavazuje vložit do Svazku veškeré zařízení vodovodů a kanalizací
v jeho vlastnictví, která budou vybudována v době jeho členství ve Svazku a Svazek
se zavazuje hospodařit s tímto majetkem v souladu s platnými právními předpisy
a stanovami Svazku.
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III.
Majetková práva k majetku
1. S vkladem majetku specifikovaného v čl. I odst. 1 této smlouvy se nepřenáší na
Svazek majetková práva, která jsou vyhrazena zastupitelstvu Města dle ust. § 85 zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích.
2. Vkladem majetku specifikovaného v čl. I odst. 1 se přenáší na Svazek majetková
práva a povinnosti uvedené mimo jiné ve stanovách Svazku, a to zejména:
* Právo užívat majetek k hlavní a vedlejší činností Svazku v souladu s platnými
a účinnými právními předpisy tak, aby bylo dosaženo účelu, ke kterému je do Svazku
vkládán, a to zejména zajištění dodávky pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod
a obnova a rozvoj vodovodů a kanalizací.
* Právo požívat jeho plody a užitky.
* Právo pronajímat majetek provozní společnosti, se kterou má Svazek platnou
smlouvu o provozování
* Právo provádět na předmětném majetku investice. Každá jednotlivá akce a její
konkrétní podmínky musí být před jejím zrealizováním projednány s obcí a upraveny
samostatnou dohodou.
* Povinnost starat se o vložený majetek s péčí řádného hospodáře.
* Povinnost udržovat a opravovat vložený majetek na vlastní náklady, vést evidenci
tohoto majetku, v případě, že se část vloženého majetku stane pro Svazek
nepotřebným je povinen písemně informovat obec. To do 60 dnů rozhodne o způsobu
naložení s tímto majetkem.
*Povinnost projednat s obcí jakékoliv technické zásahy do vloženého majetku,
v jejichž důsledku by se funkčně oddělitelný majetek stal funkčně neoddělitelným.
Pokud bude takový zásah do majetku obce proveden bez jeho předchozího
odsouhlasení, bude se na něj při vystoupení obce ze Svazku pohlížet, jako kdyby
proveden nebyl.
*Povinnost poskytovat obci na jeho žádost úplné informace týkající se vloženého
majetku.
*Povinnost vést operativně- technickou evidenci vloženého majetku.
3. Svazek není oprávněn bez souhlasu zastupitelstva obce vložený majetek zcizovat,
zastavovat či jakkoliv právně zatěžovat
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IV.
Prohlášení
1. Smluvní strany potvrzují, že se Svazek seznámil se stavebním a technickým stavem
vkládaného majetku specifikovaného v článku I. odst. 1 této smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že majetek specifikovaný v článku I. odst. 1 této smlouvy
bude fyzicky předán nejpozději do 30 dnů od podpisu této smlouvy formou
písemného „Předávacího protokolu“.
3. Svazek prohlašuje, že byl Městem seznámen se skutečností, že na vkládaném
majetku nevázne závazek.
V.
Trvání smlouvy
1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem
fyzického předání majetku specifikovaného v čl. I odst. 1 formou písemného
„Předávacího protokolu“, který tvoří přílohu této smlouvy.
2. Důvody ukončení účinnosti této smlouvy






Dohoda smluvních stran
Vystoupení Města ze Svazku
Zánik Svazku
Zánik či likvidace majetku specifikovaného v čl. I odst. 1
Důvod uvedený ve stanovách Svazku

Smluvní strany se dohodly, že v případech výše uvedených přestává být Svazek
oprávněným z majetkových práv uvedených v čl. III této smlouvy a tato práva se
přenáší zpět na Město.
VI.
Závěrečná ujednání
1. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zák.
č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů a příslušnými ustanoveními stanov Svazku.
2. Veškeré změny ve smlouvě je nutno řešit písemnou smlouvou jako jejich dodatek se
souhlasem obou stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této
smlouvy stvrzují svým podpisem.
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4. Svazek výslovně prohlašuje, že podpisem této smlouvy poskytuje souhlas se
zveřejněním plného textu této smlouvy.
5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno na zasedání Zastupitelstva města Tišnova
č. ../2021, konaného dne 13. 12. 2021, usnesením č. ZM/../../2021.
6. Smlouvu schválila VH DSO VaK Tišnovsko dne ............ pod č.j. ......
7. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Svazek a dva
Město Tišnov.
Příloha č. 1: Evidenční karty majetku
Příloha č. 2: Majetkové doklady

V Tišnově dne ……………

V Tišnově dne ……………

Za obec:

Za Svazek:

-------------------------------Bc. Jiří Dospíšil

----------------------------Petr Grünwald
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