č.j.: 844/2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

Pro schůzi Rady městské části

USNESENÍ
č. 757
ze dne 10.12.2012
Smlouva o úhradě vodného v parku u kostela sv. Rocha

Rada městské části

I.

schvaluje
1. Smlouvu o úhradě vodného, týkající se úhrady za odběr vody pro účely automatické
závlahy v parku u kostela sv. Rocha, na pozemku parc. č. 4320, k. ú.
Žižkov, která je přílohou tohoto usnesení

II.

ukládá
1. Ing. Vladislavě Hujové, starostce
1.1. podepsat uvedenou smlouvu

Ing. Bohuslav Nigrin
zástupce starosty městské části

Ing. Vladislava Hujová
starostka městské části
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Smlouva o úhradě vodného

Městská část Praha 3
IČ: 00063517
se sídlem Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
jednající: Ing. Vladislavou Hujovou, starostkou městské části
(dále jen „městská část“)
a
Římskokatolická farnost u kostela sv. Prokopa Praha – Žižkov
IČ: 27069231
se sídlem Čajkovského 36/669, 130 00 Praha 3
jednající: P. JCLic. Mgr. Milošem Szabem, farářem
(dále jen „farnost“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

I.
Úvodní ustanovení
1. Městská část se na základě smlouvy o úpravě zeleně ze dne 12. 3. 2004
s Arcibiskupstvím pražským, IČ: 00445100, se sídlem Hradčanské náměstí 16, Praha 1,
zavázala k bezplatné údržbě zeleně, součástí a příslušenství pozemku č. parc. 4320 (dále
jen „pozemek“) v k. ú. Žižkov, který je ve vlastnictví Arcibiskupství pražského.
2. Městská část provedla na své náklady revitalizaci pozemku, jejíž součástí bylo
zabudování automatického závlahového systému do tohoto pozemku. Automatický
závlahový systém je součástí pozemku a je taktéž ve vlastnictví Arcibiskupství
pražského.
3. Při výše uvedené revitalizaci byl z technických důvodů vnitřní vodoměr farnosti osazen
podružným vodoměrem pro účely závlahy pozemku pomocí automatického
závlahového systému. Voda pro účely závlahy je odebírána z odběrného místa, v němž
má dodávku vody od dodavatele smluvena farnost.
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4. Účelem této smlouvy je uspořádání právních vztahů v souvislosti s údržbou a závlahou
pozemku pomocí automatického závlahového systému a umožnění odběru vody
z odběrného místa farnosti za úplatu.

II.
Předmět smlouvy
1. Farnost se zavazuje umožnit městské části odběr vody pro účely automatické závlahy
pozemku a městská část se zavazuje uhradit farnosti vodné za odebranou vodu. Výše
úhrady bude určena součinem zjištěné spotřeby vody dle odpočtu výše uvedeného
podružného vodoměru v m³ a cenou jednotky vody, kterou vyúčtuje v uvedeném období
dodavatel této služby farnosti.
III.
Doba trvání smlouvy
1. Základní závazek dle čl. II této smlouvy se sjednává na dobu určitou s účinností od
1.1.2013 do 31.12.2013.
2. Smlouvu lze prodloužit na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma
smluvními stranami.
IV.
Ostatní ujednání
1. Městská část je oprávněna se odpočtů účastnit nebo si jinak ověřit správnost
provedených odpočtů a množství odebrané vody podružného vodoměru.
2. Podmínkou úhrady vodného je předložení vyúčtování za zúčtovací období stanovené
pro odběrné místo vystaveného dodavatelem služby podloženého odpočty podružného
vodoměru spolu s písemnou žádostí o úhradu vodného dle uvedeného vyúčtování.
3. Městská část se zavazuje k úhradě vodného do 30 dnů od předložení ročního vyúčtování
farností.
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V.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá v souladu s ustanovením § 588 a následující zákona č. 40/1964
Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou smluvní strany oprávněny provést výhradně
písemnými dodatky.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana
obdrží po dvou vyhotoveních.

V Praze dne……………………

………………………………………
Ing. Vladislava Hujová,
starostka městské části

V Praze dne……………………….

…….……..…………………………
P. JCLic. Mgr. Miloš Szabo
farář

