Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo
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Příspěvek do 11. schůze Rady města Kuřimi konané dne 12.05.2021
Dodatek k Dohodě č. 2017/B/0019 - Kuřimská průmyslová s. r. o.
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - návrh dodatku

Materiál předkládá:

Ing. Jan Vlček, MSc. - místostarosta

Materiál zpracoval:

Ing. Pavla Kubová - referent - vodohospodářské stavby, veřejné osvětlení

Vedoucí odboru:

Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Na žádost napojeného vlastníka (společnosti Kuřimská průmyslová, s.r.o), původního majitele
vodovodu, předkládá odbor investiční RM ke schválení návrh Dodatku č. 1, jehož předmětem je
změna vlastníka vodovodu DN 90 PE umístěného na parcelách 2698/33, 2698/47, 2698/50, 2698/51,
2698/23 a 2698/1, v podnikatelské zóně, západně od ulic Zámecká a Křížkovského mezi čistírnou
odpadních vod a bývalým statkem, k. ú. Kuřim a změna jednatele ze strany napojeného vlastníka výše
uvedeného vodovodu. Zástupcem jednatele napojeného vlastníka ve věcech technických se stává na
základě plné moci IMOS facility, a. s. (společnosti podrobně uvedeny v příloze A - dodatku).
Dne 12.04.2017, č. usn. 164/2017 schválila RM uzavření „Dohody o úpravě vzájemných práv a
povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu“ na základě
zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu dle § 8 odst. 3 písemnou
formou s majiteli vodovodního řadu (společností Kuřimská průmyslová, s. r. o., se sídlem Chochola
1202/16, Brno 624 00, IČO 29355010), aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé provozování vodovodu.
Uzavření Dohody bylo podmínkou ke kolaudačnímu souhlasu podle stavebního zákona. Vzhledem
k výše uvedenému je potřeba původní dohodu upravit schválením a uzavřením Dodatku č. 1.

Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 „Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně
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souvisejících vodovodů, uzavřené dle § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu“ č. 2017/B/0019 mezi městem Kuřimí a jednotlivými majiteli
vodovodního řadu DN 90 PE, jehož předmětem je změna smluvních stran a změna zástupce
napojeného vlastníka ve věcech technických.
Termín plnění: 30.06.2021
Zodpovídá: Ing. Pavla Kubová - referent - vodohospodářské stavby, veřejné osvětlení
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MUKUP007UIFN
DODATEK č. 1
K DOHODĚ O ÚPRAVĚ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTI VLASTNÍKŮ
PROVOZNĚ SOUVISEJÍCÍCH VODOVODŮ A KANALIZACÍ
UZAVŘENÉ DNE 11. 5. 2017, č. dohody: 2017/B/0019
(dále jen „Dohoda“)
Město Kuřim
se sídlem: Kuřim, Jungmannova 968/75, PSČ: 664 34
zastoupené starostou města Mgr. Ing. Dragem Sukalovským
IČ: 00281964, DIČ: CZ00281964
(dále jen „Město“)
a
Kuřimská průmyslová, s.r.o.
se sídlem: Chochola 1202/16, Brno 624 00
korespondenční adresa: Lidická 63a, Brno 602 00
zastoupena jednatelem: xxxxx
IČ: 29355010, DIČ: xxxxx
(dále jen „Původní strana dohody“)
a
MaDe, spol. s r.o.
IČO: 18824978
se sídlem Pratecká 868/10b, Tuřany, 620 00 Brno
zastoupená panem xxxxx, jednatelem
H-GLOST, s.r.o.
IČO: 29227348
se sídlem Knínická 2040/9, 664 34 Kuřim
zastoupená panem xxxxx, jednatelem
xxxxx, nar. xxxxx
bydlištěm xxxxx
Green idea s.r.o.
IČO: 03544745
se sídlem Vodova 1367/40, Královo Pole, 612 00 Brno
zastoupená panem xxxxx, jednatelem
PFM-Měřičkova s.r.o
IČO: 05551048
se sídlem Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno
zastoupená panem xxxxx, jednatelem, a panem xxxxx, jednatelem
Česká obchodní a investiční a.s.
IČO: 27758397
se sídlem Praha 5, nám. 14.října 1307/2, PSČ 150 00
zastoupená panem xxxxx, předsedou představenstva
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MICHAL HRNČÍŘ s.r.o.
IČO: 26886570
se sídlem Divadelní 614/6, Brno-město, 602 00 Brno
zastoupená panem xxxxx, jednatelem
IMOS development otevřený podílový fond,
IČ: 75160013
se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, vedený v seznamu investičních fondů
ČNB,
obhospodařovaný investiční společností
AMISTA investiční společnost, a.s.
IČO: 27437558
se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B a vložce
10626, zastoupená členem představenstva xxxxx
všichni Postupníci zastoupeni společností
IMOS facility, a.s.
IČO: 26907453
se sídlem: Gajdošova 4392/7, 615 00 Brno
zastoupenou xxxxx, členem představenstva
zapsanou v OR, vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4018
na základě plné moci (viz příloha č. 1)
(dále jen „Postupníci“)

1. Úvodní ustanovení
Původní strany Dohody prohlašují, že s Městem uzavřeli Dohodu o úpravě vzájemných práv
a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací č. 2017/B/0019, a to
dne 11. 5. 2017. Předmětem této Dohody je úprava práv a povinností města a napojeného
vlastníka v souvislosti se zajištěním plynulého a bezpečného provozu celé infastruktury.
Napojený vlastník rozšířil vodovodní síť při ulici Knínická o vodovod DN 90 PE v délce 254m
a 225,5m si ponechal ve svém vlastnictví. Část vodovodu z tvárné litiny DN 90 PE v délce
22,5m byla předána uzavřením kupní smlouvy č. 2017/B/0085 do vlastnictví Města.

2. Předmět dodatku
I. Postoupení Dohody

I.1

Po vzájemné dohodě Původní strana dohody tímto postupuje Dohodu na Postupníky,
čímž se tito stávají smluvními stranami Dohody. Smluvními stranami Dohody tak jsou:
Postupníci na straně jedné (dále společně jen „napojený vlastník“) a Město na straně
druhé.

I.2

S postoupením Dohody na Postupníky tímto Město vyslovuje souhlas.

I.3

S postoupením Dohody na Postupníky tímto Původní strana dohody vyslovuje souhlas.
II. Změna zástupce napojeného vlastníka

II.1 Čl. 4 odst. 4.10 Dohody se v části Zástupce napojeného vlastníka mění a nově zní:
IMOS facility, a.s., xxxxx, e-mail: xxxxx, tel.: xxxxx.
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3. Závěrečná ustanovení
3.1. V ostatních ustanoveních zůstává Dohoda nezměněna.
3.2. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno na zasedání Rady města Kuřimi dne …..,
pod číslem usnesení …...
3.3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž tři si ponechá
Město a jedno vyhotovení náleží dalším smluvním stranám.
3.4. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že s jeho obsahem bezvýhradně
souhlasí, že je sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísni za
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto tvrzení připojují obě strany své
vlastnoruční podpisy.
3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve
znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění na webových
stránkách Města bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3.6. V případě smlouvy, která se neuveřejňuje v registru smluv, nastává platnost a účinnost
smlouvy podpisem poslední smluvní strany, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je příloha č. 1 – Plná moc
V Kuřimi dne ............................

V ………… dne ............................

……………………………………....
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města

…………………………………..…
xxxxx
Kuřimská průmyslová, s.r.o.

V ………… dne ............................

…………………………………..…
xxxxx
IMOS facility, a.s.
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