Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000
Sb.,o obcích v platném znění.
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Příspěvek do 25. schůze Rady města Kuřimi konané dne 05.08.2015
Náhrada škody vzniklé při opravě kanalizace - návrh dohody
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A-Návrh dohody
B-Žádost
C-Faktura

Materiál předkládá:

PaedDr. David Holman - Místostarosta

Materiál zpracoval:

Ing. Pavla Kubová

Důvodová zpráva:
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení Dohodu o narovnání, uzavřenou mezi městem Kuřim a
p. Kameníkem, bytem [osobní údaj odstraněn] 664 34 Kuřim, a to z důvodu demolice (zrušení)
stávajícího skleníku v majetku soukromé osoby, při opravě jednotné kanalizace v majetku města
Kuřim na parc. č. 1366/1. Finanční náhrada dosahuje výše 17.952 Kč bez DPH (21.722 Kč).
V ul. Jiráskova v komunikaci a v soukromých parcelách jednotlivých vlastníků je uložena jednotná
kanalizace v majetku Města (přibližně z roku 1970 a není předána do provozování společnosti BVK,
a.s.). Město Kuřim provedlo v roce 2013 kamerový průzkum, kterým se zjistilo, že 1 úsek v komunikaci
a 4 úseky na soukromých pozemcích jsou v havarijním stavu a je nutná jejich oprava. Čtyři opravy
proběhly v roce 2014. Poslední úsek byl opraven začátkem tohoto roku.
Parcela dotčeného (č. 1366/1) je z velké části zastavena rodinným domem, zahradním domkem a
skleníkem s pevnými základy. Při opravě kanalizace a při manipulaci s technikou, která se použila pro
výměnu jednotlivých kanalizačních trub, bylo nutné skleník (po odsouhlasení vlastníka) odstranit. Z
výše uvedeného důvodu pan Kameník od města Kuřimi požaduje náhradu za poničený skleník, a to
ve výši 17.952 Kč bez DPH. Tato hodnota odpovídá hodnotě nového skleníku s přibližně stejnými
parametry jako skleník odstraněný. Pan Kameník, vlastník dotčeného pozemku, není na tuto stoku ani
napojen (napojení v ul. Wolkerova) a do roku 2014 nevěděl, že je kanalizace v jeho parcele uložena.
Částka v celkové výši 21.722 Kč vč. DPH bude po uzavření dohody čerpána z „Drobné investice“
ORG 1 006 000 000.
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Návrh na usnesení:
RM s o u h l a s í s uzavřením Dohody o narovnání, mezi městem Kuřim a p. Kameníkem, bytem
[osobní údaj odstraněn] 664 34 Kuřim a vyplacením částky dosahující výše 21.722 Kč vč. DPH.
Termín plnění: 31. 8. 2015 (OI)
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DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ
(§ 585 obč. zák.)
Smluvní strany:
1.
se sídlem:
jednající:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
jednající ve věcech technických:
tel.:
e-mail:
(dále jen „Zadavatel“)

Město Kuřim
Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
starostou Mgr. Ing. Dragem Sukalovským
00281964
CZ00281964
Komerční banka, a.s, pobočka Kuřim
22824641/0100
Ing. Pavla Kubová
541 422 375
kubova@radnice.kurim.cz

2.
bytem:
bankovní spojení:
číslo účtu:
tel.:
e-mail:
jako poškozený na straně druhé
(dále jen „Poškozený“)

František Kameník, r. č. 500805/120
Školní 849, 664 34
Školní 849, 664 34
Školní 849, 664 34
Školní 849, 664 34

(Zadavatel a Poškozený v textu této dohody společně též jako „Smluvní strany“ a samostatně též jako „Smluvní
strana“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 585 a násl. zákona č. 40/1964
Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů tuto
DOHODU O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ
(dále jen „Smlouva“):
Článek I
Prohlášení Smluvních stran
1. Smluvní strany prohlašují, že účelem této Smlouvy je upravit a vypořádat svá vzájemná sekundární práva a
povinnosti z titulu vzniklé škody Poškozenému v důsledku protiprávního jednání Zadavatele dle Rozhodnutí.
Článek II
Předmět Smlouvy
1. Touto Smlouvou se Zadavatel zavazuje uhradit Poškozenému částku ve výši 21 722,- Kč (slovy:
dvacetjednatisícsedmsetdvacettři korun českých), jakožto smluvně sjednanou náhradu, a to nejpozději do 15 dnů
od podpisu této Smlouvy oběma Smluvními stranami. (dále jen „Náhrada“)
2. Zadavatel je povinen Náhradu hradit bankovním převodem na účet Poškozeného č. 0094588043/0800, vedený
u České spořitelny, a.s,. Zaplacením se rozumí připsání částky ve výši Náhrady na bankovní účet Poškozeného.
3. Smluvní strany prohlašují, že okamžikem zaplacení Náhrady Poškozenému podle odst. 1 tohoto Článku této
Smlouvy jsou veškerá jejich vzájemná práva a povinnosti vypořádána, a že nebudou vůči sobě činit jakékoliv
další nároky.
4. Poškozený se zavazuje, že dojde-li ke splnění závazků Zadavatele podle tohoto Článku této Smlouvy, zejména
dojde-li k zaplacení Náhrady, nebude vůči Zadavateli uplatňovat žádné další nároky z titulu náhrady škody týkající
se Veřejné zakázky a nebude uplatňovat vůči Zadavateli žádný související nárok na úhradu ušlého zisku.
5. Poškozený se zavazuje, že dojde-li ke splnění závazků Zadavatele podle tohoto Článku této Smlouvy, zejména
dojde-li k zaplacení Náhrady, nebude své další nároky z titulu náhrady škody a z titulu práva na úhradu ušlého
zisku uplatňovat žalobou u soudu a ani jinak dále vymáhat.

6. Smluvní strany sjednaly, že tuto Smlouvu uzavírají za účelem smírného a kompromisního mimosoudního
řešení jejich vzájemných právních vztahů spočívajících ve vzniklém nároku Poškozeného na náhradu škody a
ušlého zisku.
Článek III
Společná a závěrečná ustanovení
1. Veškeré změny této Smlouvy je možné činit pouze prostřednictvím písemných postupně číslovaných dodatků
na základě úplného a vzájemného konsensu obou Smluvních stran. Veškeré změny nebo doplňky pořízené ve
Smlouvě vlastní rukou, jsou-li opatřeny podpisy smluvních stran, mají přednost před ustanoveními Smlouvy, která
jsou v tištěné podobě.
2. Smluvní strany se touto Smlouvou zavazují při plnění svých povinností stanovených touto Smlouvou vyvinout
maximální úsilí a poskytnout si navzájem maximální součinnost k tomu, aby účel této Smlouvy byl naplněn v co
největším rozsahu a v co nejvyšší míře. Po dobu platnosti této Smlouvy jsou Smluvní strany svými projevy vázány
a zavazují se neučinit nic, čím by zmařily práva druhé strany z této Smlouvy.
3. Všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny vzájemnou dohodou Smluvních
stran. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor smírnou cestou, může se kterákoli ze Smluvních stran obrátit
v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, na věcně a místně
příslušný soud.
4. Stane-li se nebo bude-li tato Smlouva prohlášena za neplatnou, a to zcela nebo zčásti, zavazují se Smluvní
strany nahradit příslušné neplatné ustanovení Smlouvy takovým ustanovením, které bude nejlépe odpovídat
zamýšlenému účelu této Smlouvy, a to do 30 dnů poté, kdy se takové ujednání stane nebo bude prohlášeno za
neplatné anebo vyjde najevo, že je neplatné.
5. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
6. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě na základě jejich pravé a svobodné
vůle a nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si Smlouvu přečetly a s jejím obsahem
souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
7. Tato Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech provedeních, z nichž Zadavatel obdrží 3 výtisky smlouvy, zbývající
jedno vyhotovení je určeno pro Poškozeného.
8. Dohoda o narovnání byla schválena usnesením Rady města Kuřimi číslo ……………/2015 ze dne 1. 7. 2015.

V Kuřimi, dne 2. 7. 2015

V Kuřimi, dne 2. 7. 2015

…………………………..

…………………………..

Zadavatel

Poškozený

