SMLOUVA O SPOLEČNOSTI
(§ 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

Společníci:
Česká republika - Katastrální úřad pro Pardubický kraj,
se sídlem Čechovo nábřeží 1791, 530 86 Pardubice,
IČ: 00213721,
zastoupená Ing. Karlem Švarcem, ředitelem,
(dále jen „Katastrální úřad“)
a
Město Hrochův Týnec,
se sídlem Smetanova 25, 538 62 Hrochův Týnec,
IČ: 00270156,
zastoupené Ing. Petrem Schejbalem, starostou,
(dále jen „město Hrochův Týnec“)
Společníci uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 2716 a násl.
občanského zákoníku tuto smlouvu o společnosti:

Preambule
1.

2.

Město Hrochův Týnec má zájem, aby na části katastrálního území Hrochův Týnec,
vymezené 30 blokovými náčrty zjišťování hranic v měřítku 1:500 (dále jen „vymezená
část“), byla provedena obnova katastrálního operátu novým mapováním a je ochotné se
spolupodílet na úhradě této činnosti částkou až 99 946 Kč včetně DPH.
Katastrální úřad je dle zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních
orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, oprávněn provádět
obnovu katastrálního operátu novým mapováním na území Pardubického kraje, tedy i
na území města Hrochův Týnec.

Článek 1
Cíl společnosti
1.
2.

Cílem společnosti je provedení vybraných činností při obnově katastrálního operátu
novým mapováním na vymezené části katastrálního území Hrochův Týnec.
Vybrané činnosti při obnově katastrálního operátu novým mapováním [podrobné
měření polohopisu, určení souřadnic podrobných bodů, tvorba výkresu zaměřené
situace ve formátu společného grafického souboru (SGS), vytvoření databáze bodů,
vyhotovení elaborátu terestrického podrobného měření] na vymezené části
katastrálního území Hrochův Týnec budou prováděny dodavatelem, který bude vybrán
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku.

3.

4.

Společníci se dohodli, že úhradu za vybrané činnosti při obnově katastrálního operátu
novým mapováním na vymezené části katastrálního území Hrochův Týnec provedou ze
svých rozpočtů, a to tak, že každý společník uhradí dodavateli 50 % z celkové
fakturované částky. V případě, že celková fakturovaná částka včetně DPH přesáhne
199 892 Kč, uhradí město Hrochův Týnec částku 99 946 Kč včetně DPH a Katastrální úřad
uhradí zbytek z celkové fakturované částky.
Ostatní činnosti nutné pro dokončení obnovy katastrálního operátu novým mapováním
na vymezené části katastrálního území Hrochův Týnec provede Katastrální úřad na
vlastní náklady do konce roku 2020.

Článek 2
Doba trvání společnosti
1.

Společnost vzniká dnem podpisu této smlouvy a je zakládána na dobu určitou, a to do
31. 12. 2019, s možností prolongace za předpokladu prodloužení realizace veřejné
zakázky.

Článek 3
Způsob jednání a zastupování společnosti
1.
2.
3.

Společníci se dohodli, že Katastrální úřad provede kompletní realizaci zadávacího řízení
(veřejné zakázky) na dodavatele služby.
Úhradu příslušného podílu z ceny za realizaci služby provede každý ze společníků
z vlastních prostředků na základě faktur předložených dodavatelem.
Projednávání veškerých společných záležitostí vedoucích k naplnění cíle společnosti
realizují:
a) za Katastrální úřad - ředitel Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj Ing. Karel Švarc,
Čechovo nábřeží 1791, 530 86 Pardubice;
b) za město Hrochův Týnec - starosta města Hrochův Týnec Ing. Petr Schejbal,
Smetanova 25, 538 62 Hrochův Týnec.

Článek 4
Práva a povinnosti společníků
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Společníci mají právo být pravidelně informováni o všech skutečnostech a jednáních
souvisejících s činností společnosti, a to nejméně jednou za měsíc.
Společníci jsou povinni vyvíjet smluvenou činnost k dosažení sjednaného účelu
společnosti.
Společníci jsou povinni zdržet se všeho, co by mohlo zmařit nebo ohrozit cíl společnosti.
Katastrální úřad je povinen zajistit archivaci originálů realizovaného zadávacího řízení.
Archivaci dokladů potřebných pro případnou kontrolu ze strany svých nadřízených
orgánů si zajistí společníci sami.
Katastrální úřad poskytne městu Hrochův Týnec kopii dokumentace (realizace
zadávacího řízení) pro případ budoucí kontroly.

Článek 5
Závěrečná ustanovení
1.
2.
3.

4.
5.
5.

Společníci tímto prohlašují, že smlouvu uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, její obsah
si přečetli a na důkaz svého souhlasu připojují své vlastnoruční podpisy.
Tuto smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu
obou smluvních stran.
Pokud by se měla stát jednotlivá ustanovení této smlouvy neúčinnými nebo
neproveditelnými nebo obsahuje-li smlouva mezery, není tím dotčena účinnost
zbývajících ustanovení.
Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou originálech, z nichž každý společník obdrží po
jednom vyhotovení.
Uzavření této smlouvy schválilo zastupitelstvo města Hrochův Týnec na svém veřejném
zasedání dne x. x. xxxx usnesením č. xx.
Použití finančních prostředků v maximální výši 100 000 Kč pro účel uvedený v Preambuli
této smlouvy schválilo zastupitelstvo města Hrochův Týnec na svém veřejném zasedání
dne x. x. xxxx usnesením č. xx.

V Pardubicích dne

Ing. Karel Švarc
ředitel
Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj

V Hrochově Týnci dne

Ing. Petr Schejbal
starosta
města Hrochův Týnec

