
SMLOUVA  O  PŘEVODU  INVESTORSTVÍ  
 

uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
 

mezi  
 

1. Svazkem pro vodovody a kanalizace - Šlapanicko  
 se sídlem Masarykovo nám. 546/9, 664 51 Šlapanice 
 IČ: 49458833 
      Jednající:  
      Marie Kousalová, předsedkyně 
 Ing. Lubomír Šmíd, místopředseda 
     (dále jen Svazek Šlapanicko) 
  
    a 
 
2. Obc í Kobylnice  
 se sídlem Kobylnice, Na Budínku 240, 664 51  
 IČ: 00488160 

Jednající:  
Ing. Lubomír Šmíd, starosta 
(dále jen obec Kobylnice) 

 
I.  

 
• Svazek Šlapanicko prohlašuje, že je investorem stavby „ Obec Kobylnice - prodlou žení 

vodovodního řadu ke sb ěrnému dvoru “ : 
 
 

(dále jen „stavba“ ).  
 
Obec Kobylnice zajistila na realizaci výše uvedené stavby územní rozhodnutí vydané stavebním 
úřadem MěÚ Šlapanice pod č.j.OV-ČJ/13811-18/KAB. 

 
 

II. 
 
Obec Kobylnice touto smlouvou převádí investorství ke stavbě dle článku I., odst. 1 této smlouvy 
se všemi právy a povinnostmi Svazku Šlapanicko a Svazek Šlapanicko investorství k uvedené 
stavbě se všemi právy a povinnostmi přijímá.  
 
 

III. 
 

• Smluvní strany se dohodly, že Obec Kobylnice předá bezúplatně Svazku Šlapanicko 
projektovou dokumentaci k územnímu řízení včetně související dokladové části. Svazek 
Šlapanicko zajistí projektovou dokumentaci pro stavební povolení, stavební povolení, 
výběrového řízení na dodavatele stavby a následnou realizaci.  

• Smluvní strany se dohodly, že před uzavřením smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem 
bude uzavřena Dohoda o investičním příspěvku na realizaci stavby mezi obcí Kobylnice a 
Svazkem Šlapanicko. 



 
IV. 

 
1. Obě smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření této 
smlouvy bránily. 
 
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních 
stran obdrží dva stejnopisy.  
 
3.  Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že souhlasí 
s jejím obsahem a že smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání na základě pravdivých 
údajů a na základě jejich svobodné a pravé vůle.  Na důkaz těchto skutečností ji opatřují svými 
podpisy. 
 
4.  Obec Kobylnice rozhodla o uzavření této smlouvy usnesením 4. Zasedání zastupitelstva obce 
Kobylnice v bodě č. zastupitelstva č. 9 ze dne 25.4.2019. 
 
5.  Předsednictvo Svazku Šlapanicko rozhodlo o uzavření této smlouvy dne 16.4.2019 
 
Ve Šlapanicích  dne 16.4.2019 V Kobylnicích dne ............................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………                              ……………………………………. 
Marie Kousalová     Ing. Lubomír Šmíd 
předsedkyně Svazku Šlapanicko   starosta obce 
 
 
 
 
……………………………………. 
Ing. Lubomír Šmíd 
místopředseda Svazku Šlapanicko 
 


