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

18

Příspěvek do 17. schůze Rady města Kuřimi konané dne 30.06.2021
Autobusová zastávka Kuřim, kulturní dům a ostrůvek v komunikaci II/386 dohoda o postoupení záruk
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - dohoda

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Ing. Markelova Jana - referent - investice

Vedoucí odboru:

Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Dne 18.05.2021 uzavřelo město Kuřim s Jihomoravským krajem Darovací smlouvu č. 2021/B/0009.
Předmětem je bezúplatný převod pozemku p. č. 1822/4 v k. ú. Kuřim, jehož součástí je stavba
autobusového zálivu o celkové délce 56m a šířce 3m s autobusovou zastávkou Kuřim, kulturní dům ve
směru do centra a dále bezúplatný převod stavby dopravního ostrůvku, vybudovaného v komunikaci
II/386, na pozemku p. č. 1311/1 v k. ú. Kuřim, Jihomoravskému kraji, který při předání dokončené
stavby zastupuje příspěvková organizace SÚS JMK.
Na výše darované stavby je nutné uzavřít se zhotovitelem stavby Společenského a kulturního centra v
Kuřimi Dohodu o postoupení záruk, jejíž návrh nyní předkládáme radě města ke schválení.
Odbor investiční doporučuje schválit předloženou dohodu.
Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
uzavření Dohody o postoupení záruk pro stavby - autobusový záliv s autobusovou zastávkou
Kuřim, kulturní dům a dopravní ostrůvek v komunikaci II/386 s PKS stavby, a. s., Brněnská
126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 46980059 a Jihomoravským krajem, Žerotínovo náměstí
449/3, 601 82 Brno, IČO 70888337, zastoupeným příspěvkovou organizací SÚS JMK.
Termín plnění: 31.10.2021
Zodpovídá: Ing. Markelova Jana - referent - investice
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Dohoda o postoupení záruk,
kterou uzavírají níže uvedené smluvní strany ve smyslu ustanovení §1746 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
1. město Kuřim, se sídlem: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČ: 00281964
zastoupené Mgr. Ing. Drago Sukalovským, starostou města
dále i „objednatel stavby“
2. PKS stavby a.s., se sídlem: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 46980059
zastoupená Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva
dále i „zhotovitel stavby“
3. Jihomoravský kraj, se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
IČ: 70888337
zastoupený příspěvkovou organizací SÚS JMK
dále i „obdarovaný“.
Objednatel stavby, zhotovitel stavby a obdarovaný společně dále také jako „smluvní
strany“.
1.
1.1. Dne 21.2.2020 byly zhotovitelem stavby v rámci dokončené investiční akce „Společenské
a kulturní centrum v Kuřimi“, v souladu se Smlouvou o dílo č. 2017/D/0102 ze dne
22.8.2017 ve znění pozdějších dodatků, předány objednateli stavby: autobusový záliv
a dopravní ostrůvek v komunikaci.
1.2. Dne 18.5.2021 uzavřelo město Kuřim s Jihomoravským krajem Darovací smlouvu
č. 2021/B/0009, jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemku p. č. 1822/4 v k.ú.
Kuřim, jehož součástí je stavba autobusového zálivu o celkové délce 56m a šířce 3m
s autobusovou zastávkou Kuřim, kulturní dům ve směru do centra, Jihomoravskému
kraji, jehož při předání dokončené stavby zastupuje příspěvková organizace SÚS JMK.
1.3. Předmětem Darovací smlouvy je dále i bezúplatný převod stavby dopravního ostrůvku,
vybudovaného v komunikaci II/386, na pozemku p. č. 1311/1 v k.ú. Kuřim.
1.4. Smluvní strany se dohodly, že počínaje dnem podpisu Darovací smlouvy mezi městem
Kuřim a Jihomoravským krajem převádí město Kuřim v rozsahu předmětu Darovací
smlouvy také veškerá práva ve věci záruky poskytnuté mu zhotovitelem stavby za jakost
díla v záruční době, vyplývající ze Smlouvy o dílo č. 2017/D/0102, čl. XII. Vady díla a
záruční podmínky, na obdarovaného, Jihomoravský kraj, který toto oprávnění přijímá.
1.5. Zhotovitel stavby, PKS stavby a.s. na základě výše uvedeného souhlasí se skutečností, že
veškerá práva vyplývající ze Smlouvy o dílo č. 2017/D/0102, čl. XII. Vady díla a záruční

podmínky, týkající se stavby autobusového zálivu a ostrůvku v komunikaci, bude vůči
němu ode dne podpisu Darovací smlouvy uplatňovat obdarovaný, Jihomoravský kraj.

2.
2.1. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom
obdrží každá smluvní strana.
2.2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že
byla podepsána po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě,
vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
2.3. Uzavření této Dohody bylo schváleno Radou města Kuřim č. /2021 dne
usn. ………

V Kuřimi, dne

2021

V Brně, dne

………………………………………
Město Kuřim

V Blansku, dne

2021 pod č.

2021

……………………………………..
PKS stavby a.s.

2021

………………………………
Jihomoravský kraj zastoupený SÚS JMK

