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Počet vyhotovení: 2 

Adresát: Město Brtnice 

Smluvní částka: 1) 45375.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor územního plánování a stavebního řádu 

Podpis zajistit do: 22.12.2016 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis 

Zpracoval: OÚPSŘ/ Ryšavá 7.12.2016 

Projednáno s: v 
Právní kontrola: OPKŽÚ/ Trtík 7.12.2016 

Předkládá: OÚPSŘ/ Svoboda 7.12.2016 

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

OÚPSŘ/ Svoboda 7.12.2016 

Zodpovídá: Příkazce operace: OÚPSŘ/ Svoboda 7.12.2016 

Správce rozpočtu: OE / Tesařová 7.12.2016 \
 

\ 
Poznámka: / 
Subjekt (IČO: 00285668), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: rysava, datum ověření: 07.12.2016 08:31:26): 

Úhrada nákladů na pořízeni Změny č. 2 ÚP Brtnice vyvolaná Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 45375, Datum Od: 7.12.2016, Datum do: 31.1.2017, Perioda: jednorázově, ODPA: 3635, ORJ: 7000, 
ORG: POL: 5192 UZ: 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce vice smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 



SMLOUVA O ÚHRADĚ NÁKLADŮ NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 
uzavřená na základě ust, § 45 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

fí'é 

Kraj Vysočina 
se sídlem: 
zastoupený: 
IČO: 
(dále jen „Kraj") 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Cl. 1 
Smluvní strany 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem Kraje Vysočina 
70890749 

Sberbank CZ, a.s. 
4050005000/6800 

Město Brtnice 
se sídlem: 
zastoupená: 
IČO: 
(dále jen „Oprávněný") 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

nám. Svobody 379, 588 32 Brtnice 
Miroslavou Švaříčkovou, starostkou města 
00285668 

Česká spořitelna, a.s. 
1466062339/0800 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

(1) Účelem této smlouvy je úhrada nákladů na Změnu č. 2 Územního plánu Brtnice z rozpočtu 
Kraje vyvolaných Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina nebo jejich aktualizací (dále 
jen „úhrada nákladů") dle § 45 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon"), podle kterého je Kraj povinen uhradit náklady na pořízení změny územního plánu 
vyplývající ze Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina nebo jejich aktualizace. 

(2) Smlouva je uzavřena na základě údajů uvedených v žádosti o úhradu nákladů na pořízení 
Změny č. 2 Územního plánu Brtnice doručené dne 28. 11. 2016. 

ČI. 3 
Výše nákladů 

(1) Kraj se zavazuje uhradit Oprávněnému náklady na pořízení Změny č. 2 Územního plánu 
Brtnice ve výši 45 375,- Kč (slovy čtyřicet pět tisíc tři sta sedmdesát pět korun českých). 

(2) Smluvní strany shodně prohlašují, že výše nákladů je konečná a zahrnuje veškeré náklady 
Oprávněného. 



ČI. 4 
Způsob úhrady nákladů 

Náklady na pořízení Změny č. 2 Územního plánu Brtnice budou uhrazeny jednorázově 
bankovním převodem na účet Oprávněného uvedeného v záhlaví této smlouvy, a to do 30-ti dnů 
ode dne nabytí účinnosti smlouvy. 

(1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. 

(2) Oprávněný výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu včetně podpisů v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv 

(3) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv splní Kraj. 

(4) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Oprávněnému veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Lenka Ryšavá, tel. 564 602 270, e-mail: 
rysava.l@kr-vysocina.cz. 

(5) Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných, postupně 
číslovaných, dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 

(6) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

(7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé 
pro Oprávněného. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

(8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle a na důkaz tohoto připojují své vlastnoruční podpisy. 

(9) O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady Kraje Vysočina 
č. 1578/29/2013/RK ze dne 10. 9. 2013. 

ČI. 5 
Závěrečná ujednání 

V Brtnici dne V Jihlavě dne .1.-* 

Za Oprávněného Za Kraj Vysočina 

Kraj Vysočina 
Ž i ž k o v a  5 7 ,  5 3 7  3 3  J i h l a v a  
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