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DODATEK Č. 4 KE SMLOUV Ě O SPOLUPRÁCI 
PŘI REALIZACI DÍL ČÍHO PROJEKTU ISPA „P ROJEKT OCHRANY VOD POVODÍ ŘEKY 

DYJE“ 

uzavřené dne 25.5.2005 

 

 

Smluvní strany: 
 
Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko   
IČ: 494 58 833  
se sídlem Šlapanice, Masarykovo náměstí 546/9, PSČ 664 51 
zastoupen:  paní Marií Kousalovou, předsedkyní Svazku 
  Ing. Lubomírem Šmídem, místopředsedou Svazku 
 
(dále jen „Svazek“) 
 
a  
 
obec Kobylnice 
IČ: 00488160 
se sídlem Na Budínku 240, Kobylnice 664 51 
zastoupena:  Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce 
 
(dále jen „obec“ ) 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 
 

 

DODATEK Č. 4 KE SMLOUV Ě O SPOLUPRÁCI 
PŘI REALIZACI DÍL ČÍHO PROJEKTU ISPA „P ROJEKT OCHRANY VOD POVODÍ ŘEKY 

DYJE“ 

uzavřené dne 25.5.2005 

(dále „dodatek“  nebo „tento dodatek“ ) 

  

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 25.5.2005 uzavřely smlouvu o spolupráci při realizaci 
dílčího projektu ISPA „Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje“ (dále jen „smlouva o 
spolupráci“ ), v jejímž ustanovení čl. I., třetí odstavec, bod 1. písm. b) se obec zavázala k úhradě 
nákladů označených v citovaném ustanovení smlouvy o spolupráci jako „náklady 
nepředvídatelné“, jejichž výše byla po uzavření smlouvy o spolupráci v rámci plnění závazků 
smluvních stran průběžně stanovována dle skutečnosti a ujednána smluvními stranami v dodatku 
č. 1 ke smlouvě o spolupráci, uzavřeném dne 4.10.2006, dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci, 
uzavřeném dne 31.10.2007 a dodatku č. 3 ke smlouvě o spolupráci, uzavřeném dne 12.4.2011.   

2. Smluvní strany hodlají opětovně stanovit výši tzv. nepředvídatelných nákladů dle jejich skutečně 
vzniklé výše, a za tím účelem uzavírají tento dodatek. 

 

 

Komentář [r1]: Doplní se 
datum uzavření smlouvy o 
spolupráci s konkrétní obcí. 
Shodně se doplní i níže datum 
uzavření smlouvy o spolupráci a 
dodatků k ní. 
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Článek II. 
Změna smlouvy o spolupráci 

1. Smluvní strany tímto ruší dosavadní znění článku I., třetí odstavec, bod 1. písm. b) smlouvy o 
spolupráci, ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 ke smlouvě o spolupráci, a nahrazují 
jej novým tak, že článek I., třetí odstavec, bod 1. písm. b) smlouvy o spolupráci zní takto: 

b) na úhradu nepředvídatelných (souvisejících) investic se obec zavazuje uhradit v roce 2016 
částku ve výši 1,817.111 Kč (slovy: jedenmilionosmsetsedmnácttisícjednostojedenáct korun 
českých). 

V ostatním zůstává znění smlouvy o spolupráci nedotčeno. 

 

Článek III. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření. 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že částka, kterou se obec zavazuje uhradit dle čl. II. odst. 1. 
tohoto dodatku, resp. dle článku I., třetí odstavec, bod 1. písm. b) smlouvy o spolupráci ve znění 
tohoto dodatku, zahrnuje částku, kterou byla obec zavázána uhradit dle smlouvy o spolupráci ve 
znění před účinností tohoto dodatku, navýšenou o náklady, označené dle smlouvy o spolupráci 
jako „náklady nepředvídatelné“, dle jejich skutečné výše, a sníženou o částky obcí uhrazené na 
základě smlouvy o spolupráci, resp. dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 ke smlouvě o 
spolupráci do okamžiku uzavření tohoto dodatku, a že závazek obce k úhradě těchto nákladů dle 
dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 v tom rozsahu, v jakém nebyly tyto náklady obcí 
uhrazeny do okamžiku uzavření tohoto dodatku, uzavřením tohoto dodatku nezaniká. Smluvní 
strany dále shodně prohlašují, že splátky těchto nákladů, uhrazené obcí dle smlouvy o spolupráci 
ve znění před účinností tohoto dodatku, se považují za splátky těchto nákladů obcí dle smlouvy o 
spolupráci ve znění tohoto dodatku. 

3. Uzavření tohoto dodatku schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 10.12.2015 
usnesením č……. 

4. Uzavření tohoto dodatku schválilo předsednictvo Svazku na svém zasedání dne ………………… 

5. Tento dodatek  byl sepsán ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom (1) 
obdrží každá smluvní strana. 

 

 Ve Šlapanicích dne …………. 2015 V Kobylnicích dne ………… 2015 

 

 

 ______________________________ ______________________________ 
Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko Ing. Lubomír Šmíd  
 Marie Kousalová, předsedkyně Svazku  starosta obce 
 
 
 
 
 ______________________________  
Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko  
 Ing. Lubomír Šmíd, místopředseda Svazku  

Komentář [JSv2]: Nemělo by 
tady být „Svazek“. Nevím jestli to 
není odkaz na Smlouvu a co je 
v článku I třetí odstavec bod 1 
písm. B). Ale podle odkazu na č.II 
odst. 1 tohoto dodatku je zde 
uvedeno že svazek uhradí částku... 


