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1. Svaz vodovodů a kanalizací Ţďársko  
Jednající : Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva 

                 Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manaţer    

       se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Ţďár nad Sázavou  

       IČ: 43383513 

       Registrován v registru svazků, vedeném Krajským úřadem Kraje Vysočina ( č.j. OkÚ 8/93)  

       (dále jen SVK Žďársko, jako předávající investorství) 
 

 

 

2. Město Nové Město na Moravě        

             jednající: starosta města pan Michal Šmarda  

             se sídlem: Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě   

             IČ: 00294900 

            (dále jen Město, jako přebírající investorství)  
 

 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský 

zákoník, tuto: 

 

 

 

Dohodu  

o převodu investorství 
 

 

I. 

Úvodní ujednání  
 

SVK Žďársko je, na základě Rozhodnutí o schválení stavebního záměru Městského úřadu Nové 

Město na Moravě, odboru stavebního a životního prostředí pod č.j. MUNMNM/22302/2019-26 ze 

dne 4.9.2019, investorem stavby vodního díla „Nové Město na Moravě - novostavba vodovodu 

a kanalizace Centrum sluţeb a řemesel ul. Soškova “ v k.ú. a obci Nové Město na Moravě (dále 

jen Stavba). Rozhodnutí nabylo právní moci 2.10.2019. 

Přebírající investorství potvrzuje, že toto správní rozhodnutí převzal ke dni podpisu této dohody. 

 

Účastníci dle vzájemného uvážení přistupují k uzavření této dohody o převodu investorství tak, 

aby další příprava a vlastní realizace této Stavby tj. “Nové Město na Moravě - novostavba 

vodovodu a kanalizace Centrum služeb a řemesel ul. Soškova“, mohla probíhat již pod 

investorstvím Města Nového Města na Moravě. 

 

 

II. 

Předmět dohody 
 

1. Předmětem této dohody je převod investorství stavby vodního díla uvedeného v čl. I. této 

dohody, tedy převod investorství ke stavbě, jejímž záměrem je novostavba vodovodu a 

kanalizace v souladu se správním rozhodnutím č.j. MUNMNM/22302/2019-26. 
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2. Město Nové Město na Moravě tímto přebírá toto investorství se všemi právy a povinnostmi 

vyplývajícími z rozhodnutí uvedeného v čl. I. odst. 1 této dohody, přičemž obě smluvní strany 

se zároveň zavazují akceptovat podmínky všech správních rozhodnutí, jímž stavba podléhá. 

 

3. Strany této dohody se shodly, že převod investorství dle této dohody je činěn bezúplatně. 

 

4. Investorství Město přebírá dnem účinnosti této dohody. 

 

 

                                                                        III. 

Povinnosti zúčastněných stran 
 

1. SVK Žďársko je povinen protokolárně předat zástupci Města nejpozději do 15 dnů od podpisu 

této dohody, příslušnou dokladovou část Stavby. 

 

2. Strany této dohody se zavazují poskytovat si vzájemně nezbytnou součinnost tak, aby bylo 

dosaženo optimálního průběhu další přípravy a realizace Stavby, která je předmětem této 

dohody. 

 

 

IV. 

Ostatní ujednání 
 

1. Předávající investorství podpisem této dohody souhlasí s uveřejněním celého textu této dohody 

v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv"). 

 

2. Tato dohoda nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Strany se 

dohodly, že dohodu dobrovolně, nad rámec zákona o registru smluv, uveřejní město Nové 

Město na Moravě nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Pro uveřejnění opravy platí 

ustanovení tohoto článku o uveřejnění obdobně. 

 

3. Strany této dohody shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této dohodě nemá charakter          

obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany. 

 

4. Přebírajícímu investorství svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v 

souvislosti s uzavřením této dohody. 

 

5. Tato dohoda je zpracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno 

vyhotovení. 

 

6. Tuto dohodu lze měnit nebo zrušit pouze dodatky učiněnými v písemné formě a podepsanými 

oběma zúčastněnými stranami. 

 

7. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou zúčastněných stran. 

 

8. Tato dohoda byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým 

na její 36. schůzi konané dne 15.2.2021 pod bodem č. 12/36/RM/2021.  
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9. O převodu investorství rozhodlo předsednictvo SVK Žďársko na svém zasedání dne 28.1.2021. 

 

10. Strany této dohody shodně prohlašují, že dohodu podepisují svými oprávněnými zástupci, po 

zjevném uvážení práv a povinností z dohody pro účastníky vyplývajících.  

 

 

 

 

 

Nové Město na Moravě           Žďár nad Sázavou 

Dne:                           Dne:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………                                   ……………………………………… 

       Michal Šmarda                         Ing. Dagmar Zvěřinová 

               starosta                     předsedkyně předsednictva 

                                                    Svaz vodovodů a kanalizací Ţďársko 

 


