
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
41. Rady města

konané dne 7.6.2021

Darovací smlouva - finanční prostředky na stavbu "Rokytno - novostavba vodovodu a kanalizace"

Je předkládán návrh na schválení uzavření darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru na 
poskytnutí investičního příspěvku Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na realizaci stavby "Rokytno - 
novostavba vodovodu a kanalizace". Město je dle darovací smlouvy obdarovaným, s tím, že fin. prostředky 
budou použity na výstavbu TI.

§ 102 odst. 3) z. o obcích

I. Rada města schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi smluvními stranami městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, 

IČ: 00294900 na straně obdarovaného a panem ░░░░ ░░░░ ░ bytem Rokytno░ ░ 592 31 Nové Město na Moravě na straně 

dárce, a to na poskytnutí finančního daru za účelem realizace stavby "Rokytno - novostavba vodovodu a kanalizace" dle přílohy č. 1 
materiálu. 

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Ing. Andrea Kramárová

Zpracovatel: Miloš Hemza

Vyjádření: Odbor INV doporučuje schválit navržené usnesení.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Výstavba technické infrastruktury (konkrétně stavebních objektů 
vodovodu a splaškové kanalizace) v této lokalitě probíhá ve spolupráci 
města NMNM a soukromého investora ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ , 592 31 Nové Město na Moravě (dále jen "soukromý investor"). V 
rámci zahájení přípravy této investice bylo Radou města schváleno 
spolufinancování části stavby splaškové kanalizace z rozpočtu města, a to 
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ve výši 60 % realizačních nákladů trasy "A1" a trasy "A2" (viz. usnesení 
RM č. 7/21/RM/2020 ze dne 24.2.2020). Důvodem finanční spoluúčasti 
města je skutečnost, že novostavba splaškové kanalizace  bude částečně 
využitelná i pro objekt hasičské zbrojnice ve vlastnictví města a současně 
pro dva stávající soukromé objekty.

Realizace stavebních objektů vodovodu a splaškové kanalizace je 
standardně zajištěna prostřednictvím investora (stavebníka) SVK 
Žďársko. Financování realizace stavby těchto objektů probíhá v souladu 
se zásadami investiční politiky SVK Žďársko, a to formou investičního 
příspěvku od města NMNM na účet SVK Žďársko. Tento investiční 
příspěvek města je částečně kryt finančním darem na účet města ze 
strany soukromého investora a částečně z vlastních prostředků města 
(dle schváleného podílu spolufinancování). Vlastníkem vodovodu a 
splaškové kanalizace bude po jejich dokončení SVK Žďársko. Realizace 
stavby proběhne v termínu 1.7. - 29.10.2021.

V této souvislosti Radě města předkládáme návrh darovací smlouvy na 
poskytnutí finančního daru ve výši 2.788.307,56 Kč od soukromého 
investora. Částka daru vychází z výpočtu podílů nákladů stavby (viz. 
výpočet v příloze) dle výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby. 

Vlastní převod investičního příspěvku na účet SVK Žďársko bude 
proveden až v návaznosti na uzavření předložené darovací smlouvy a 
uhrazení částky finančního daru na účet města.

Materiál obsahuje: Příloha - č.1 návrh darovací smlouvy (Veřejná)
Příloha - Výpočet podílu (Veřejná)
Příloha - Koordinační situace stavby (Veřejná)
Příloha - žádost spolufinancování ze dne 15.1.2020 (Veřejná)
Příloha - Usnesení RM ze dne 24.2.2020 (Veřejná)

Materiál projednán: odbor SMM - právní kontrola návrhu darovací smlouvy

Přizváni:
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