III.
Podpora a součinnost DS Agro
1. DS Agro se zavazuje, že v případě splnění závazku Obce sjednaného v článku II. odst. 2.
této smlouvy, poskytne Obci podporu, součinnost a plnění dále uvedeného rozsahu.
A.
Povinnosti DS Agro v rámci výstavby a provozu Velkokapacitního kravína
1. DS Agro se zavazuje provést stavbu Velkokapacitního kravína za podmínek platného
územního rozhodnutí a stavebního povolení, v souladu s právními předpisy.
2. DS Agro se zavazuje, že v maximální možné míře zajistí, aby nákladní doprava související
s výstavbou Velkokapacitního kravína byla realizována ze severu od obce Svojek, a tedy
mimo střed obce Bělá.
3. DS Agro se zavazuje, že stavební a jiné práce při výstavbě Velkokapacitního kravína, které
produkují nadměrný hluk, budou prováděny v době od pondělí do soboty v čase od 7.00 do
18.00 hod., pokud potřeba provedení takových prací, mimo sjednanou dobu, objektivně
nevyplyne z potřeby dodržení technologických postupů výstavby tak, že nebude možné
uvedený časový rámec dodržet.
4. V rámci stavby Velkokapacitního kravína se DS Agro zavazuje provést protihlukové
opatření v souladu a za podmínek stanovených v územním rozhodnutí a stavebním povolení
stavby Velkokapacitního kravína v podobě vysazení ochranného protihlukového bio pásu
podél stavby Velkokapacitního kravína při hranici s pozemky p. č. 701/8, 1670/1 a na sever
od stavby napříč pozemky p. č. 701/3, 701/6, 702, 705/1 vše v k.ú. Bělá u Staré Paky ze
vzrostlých stromů výšky 2 - 4 m.
5. DS Agro se zavazuje, že zajistí, aby nákladní doprava související s běžným provozem
Velkokapacitního kravína, byla v maximální možné míře realizována ze severu od obce
Svojek, a tedy mimo střed obce Bělá.
Velkoobjemová doprava pak nebude realizována zejména v časech 6.30 – 8.00 hod. a 14.00 –
16.00 hod, kdy uvedené omezení neplatí pro mimořádné situace a dobu provádění sezonních
zemědělských prací.
6. DS Agro se zavazuje, že nejpozději do 3 měsíců od spuštění provozu Velkokapacitního
kravína zajistí maloobchodní prodej mléka po potřeby obyvatel Obce, a to minimálně
v rozsahu 2 dnů v týdnu a doby prodeje 2 hodiny denně.
B.
Provoz stávajícího areálu DS Agro v k.ú. Bělá u Staré Paky
1. DS Agro se zavazuje ke dni zahájení faktického provozu Velkokapacitního kravína, ne
však dříve jak po pravomocném rozhodnutí stavebního úřadu o povolení užívání stavby
Velkokapacitního kravína, ukončit stávající provoz na výrobu pelet ve stávajícím areálu DS
Agro v k.ú. Bělá u Staré Paky (dále i jen Areál DS Agro).
2. DS Agro se též zavazuje, že v Areálu DS Agro nezřídí pilu nebo jiný provoz pro výrobu
pelet, štěpky nebo jiného obdobného pevného paliva, než dle odst. 1 tohoto článku.
3. Nesplní-li DS Agro svůj závazek sjednaný v odst. 1., a to ani v náhradní lhůtě 30-ti dnů,

nebo poruší-li závazek dle odst. 2, zavazuje se Obci za každý nesplněný závazek zaplatiti
smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč (Slovy: Dvě stě padesát tisíc korun českých), a to ve
lhůtě 14-ti dnů od písemné
výzvy Obce k jejímu zaplacení.
4. DS Agro se zavazuje, že nejpozději do 1 roku ode dne zahájení faktického provozu
Velkokapacitního kravína, ne však dříve jak po pravomocném rozhodnutí stavebního úřadu o
povolení užívání stavby Velkokapacitního kravína, provede demolici stavby odchovny
mladého dobytka v Areálu DS Agro postavené na stavebním pozemku p. č. 199 v k.ú. Bělá u
Staré Paky.
V této souvislosti se DS Agro po provedené demolici zavazuje vyslovit souhlas se změnou
využití uvolněného území po provedené demolici stavby, resp. se změnou územního plánu
Obce v části týkají se uvolněného území, za podmínky změny využití území pro účely
kultury, sportu a rekreace veřejného charakteru či občanské vybavenosti.
5. DS Agro se dále zavazuje předem informovat Obec v případě zamýšlených podstatných
změn prováděných v Areálu DS Agro (zejména rekonstrukce budov měnící jejich vzhled či
funkční využití; provádění podstatných technických změn budov; zřizování nových provozů,
instalace technologických zařízení a celků měnících podstatně vzhled Areálu DS Agro).
V těchto souvislostech se DS Agro zavazuje účastnit se pravidelných schůzek s Obcí, a to
v časovém intervalu 1 x za 3 měsíce s tím, že DS Agro bude na těchto schůzkách informovat
Obec o zamýšlených podstatných změnách v Areálu DS Agro v nejbližším období.
6. DS Agro se zavazuje provádět opravy, rekonstrukce, úpravy staveb v Areálu DS Agro dle
platných právních předpisů, veřejnoprávních povolení, integrovaného povolení pro Areál DS
Agro a platného územního plánu Obce.
DS Agro se zavazuje po dobu 9 let od uzavření této smlouvy neiniciovat změnu územního
plánu Obce ve vztahu k Areálu DS Agro, která by zásadním a způsobem měnila využitelnost
daného území, kdy se dále zavazuje, že ve stejném období nebude v Areálu DS Agro
realizovat žádnou dominantní stavu, jejímž provozem by obyvatelé Obce byly rušeni
prachem, hlukem či zápachem.
7. DS Agro se zavazuje, že do 1 roku ode dne zahájení faktického provozu Velkokapacitního
kravína, ne však dříve jak po pravomocném rozhodnutí stavebního úřadu o povolení užívání
stavby Velkokapacitního kravína provede výsadbu topolové aleje směrem na jihovýchod od
stavby bioplynové stanice nacházející se v areálu DS Agro, při hranici s pozemkem p. č.
800/12 v k. ú. Bělá u Staré Paky, a to v jedné řadě v délce 150 m, se vzdáleností výsadby
stromů 4 m od jejich osy, orientačně vymezené zákresem na snímku z pozemkové mapy,
který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.
C.
Závazek DS Agro k poskytnutí opakovaných plnění Obci
Oprava a úprava komunikací a obecního majetku
1. DS Agro se jako zhotovitel zavazuje na základě písemných objednávek Obce jako
objednatele provádět pro Obec za úplatu práce spojené s opravami a úpravami pozemních
komunikací a jiného nemovitého majetku ve vlastnictví Obce v katastrálním území Bělá u
Staré Paky. Náklady na materiál spojený s prováděním sjednaných oprav a úprav nese ze
svého Obec jako objednatel.
Sjednané práce se DS Agro zavazuje provést v přiměřené lhůtě od jejich objednání ze strany

Obce, když se zavazuje, že s prováděním objednaných prací započne nejpozději do 14-ti dnů
od jejich objednání.
2. Smluvní strany se dohodly, že závazek DS Agro je ročně limitován hodnotou provedených
prací, a to částkou 2.000.000,- Kč včetně DPH (Slovy: Dva miliony korun českých).
Hodnotou provedených prací se rozumí jejich cena účtovaná zhotovitelem DS Agro Obci jako
objednateli (sjednaná v odst. 4.).
3. Obec se zavazuje, že poslední objednávku pro daný rok učiní vždy nejpozději dva měsíce
před uplynutím dané roční lhůty.
Smluvní strany se dohodly, že nárok na plnění sjednaný v odst. 1 zaniká pro daný rok jeho
uplynutím.
4. Smluvní strany sjednávají, že DS Agru jako zhotoviteli náleží za provedené práce dle odst.
1 úplata (cena), jejíž výše odpovídá nákladovým cenám DS Agro za provádění takových
prací. Splatnost úplaty se sjednává ve lhůtě 14-ti dnů od provedení prací dle jednotlivých
dílčích objednávek. Zároveň smluvní strany ujednávají, že výše uvedená úplata (cena) za
provedené práce dle odst. 1, nebude vyšší než 110 % obvyklé nákladové ceny za provádění
takových prací (při zohlednění komplexnosti jejich provedení, časových souvislostí, kvality
atd.).
5. Smluvní strany se dohodly, že závazky z této smlouvy je DS Agro oprávněn plnit i
prostřednictvím třetích osob, zejména pak subjektů z koncernu DS Holding a.s., IČ 024
67 445.
Bude-li plnění dle tohoto oddílu realizováno prostřednictvím těchto třetích osob, jsou tyto
osoby oprávněny účtovat odměnu (podle odst. 4, tj. za nákladové ceny těchto třetích osob)
svým jménem na svůj účet, kdy pro účely této smlouvy se má za to, že bylo plněno ze strany
DS Agro. Ustanovení poslední věty předchozího odstavce platí i pro tento případ.
Oprava veřejného vodovodu
1. DS Agro se jako zhotovitel zavazuje na základě oznámení Obce jako objednatele provádět
pro Obec za úplatu práce spojené s havarijními opravami vodovodního řadu ve vlastnictví
Obce v katastrálním území Bělá u Staré Paky. Náklady na materiál spojený s prováděním
sjednaných oprav a úprav nese ze svého Obec jako objednatel.
Sjednané práce se DS Agro zavazuje provést do 24 hodin od jejich oznámení ze strany Obce,
když se zavazuje, že s prováděním oprav započne bez zbytečného odkladu.
2. Smluvní strany sjednávají, že DS Agru jako zhotoviteli náleží za provedené práce dle odst.
1 úplata (cena), jejíž výše odpovídá nákladovým cenám DS Agro za provádění takových
prací. Splatnost úplaty se sjednává ve lhůtě 14-ti dnů od provedení prací dle jednotlivých
dílčích oznámení. Zároveň smluvní strany ujednávají, že výše uvedená úplata (cena) za
provedené práce dle odst. 1, nebude vyšší než 110 % obvyklé nákladové ceny za provádění
takových prací (při zohlednění komplexnosti jejich provedení, časových souvislostí, kvality
atd.).
3. Smluvní strany se dohodly, že závazky z této smlouvy je DS Agro oprávněn plnit i
prostřednictvím třetích osob, zejména pak subjektů z koncernu DS Holding (mateřská
společnost DS Holding a.s., IČ 024 67 445).
Bude-li plnění dle tohoto oddílu realizováno prostřednictvím těchto třetích osob, jsou tyto

osoby oprávněny účtovat odměnu (podle odst. 4 předchozího oddílu, tj. za nákladové ceny
těchto třetích osob) svým jménem na svůj účet, kdy pro účely této smlouvy se má za to, že
bylo plněno ze strany DS Agro. Ustanovení poslední věty předchozího odstavce platí i pro
tento případ.
D.
Závazek DS Agro k poskytnutí plnění Obci
Výhybna na silnici 2. třídy ve směru na Libštát
1. Smluvní strany se dohodly, že DS Agro na vlastní náklad a nebezpečí zajistí a Obci předá
projektovou dokumentaci zamýšlené stavby Výhybny na silnici 2. třídy ve směru na Libštát.
Projektovou dokumentaci se zavazuje Obci předat nejpozději do 31.12.2020.
Cyklostezka v k.ú. Bělá u Staré Paky
1. Smluvní strany se dohodly, že DS Agro provede pro Obec na svůj náklad a nebezpečí
vlastní stavbu sjednaného úseku zamýšlené stavby cyklostezky v obci Bělá, a to za podmínek
stanovených platným stavebním povolením pro tuto stavbu.
Stavbou sjednaného úseku cyklostezky se pro účely této smlouvy rozumí stavba cyklostezky
od hranice pozemkové parcely č. 1578/2 v k.ú. Bělá u Staré Paky směrem k fotbalovému
hřišti, poté přes lávku přes řeku Olešku a dále k napojení u mostu přes řeku Olešku na
současný chodník – v dílčích úsecích orientačně vymezených zákresem na snímku
z pozemkové mapy, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy (dále i jen Stavba cyklostezky).
2. Obec se zavazuje zajistit projektovou dokumentaci, stavební a jiná veřejnoprávní povolení,
tak jako i veškeré nutné podklady a vyjádření k realizaci Stavby cyklostezky, včetně souhlasu
vlastníků pozemků a staveb dotčený Stavbou cyklostezky.
3. Stavba cyklostezky zahrnuje stavbu vlastního tělesa cyklostezky s asfaltovým povrchem
včetně nutného a pro takovou stavbu běžného příslušenství. Běžným příslušenstvím není
osvětlení ani preventivní obnova inženýrských vedoucích pod tělesem této cyklostezky.
Stavba cyklostezky bude provedena s vlastnostmi pro daný druh stavby obvyklými a podle
projektové dokumentace dle předchozího odst. 2. Pro odstranění případných pochybností se
sjednává, že maximální šíře cyklostezky bude 2 metry, kdy Stavba cyklostezky bude s
výjimkou svislého nebo vodorovného dopravního značení realizována pouze v místech (na
pozemcích) vymezených v Příloze č. 2, kdy s uvedenou výjimkou nebude realizována
v místech již stávajících pozemních komunikací (Stavba cyklostezky bude na tyto stávající
komunikace napojována).
4. DS Agro se zavazuje Stavbu cyklostezky za podmínek sjednaných v této smlouvě zahájit
nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy od Obce obdrží pravomocné stavební povolení
k realizaci Stavby cyklostezky, a tuto provést nejpozději do 2 let od jejího zahájení.
5. Nebude-li DS Agru předloženo pravomocné stavební povolení k realizaci Stavby
cyklostezky nejpozději do 8 let od uzavření této smlouvy, závazek DS Agro sjednaný v odst.
1. bez dalšího zaniká.
Společný projekt cyklostezky mezi obcemi Bělá a Libštát

1. DS Agro se zavazuje poskytovat Obci součinnosti při přípravách zamýšleného společného
projektu obce Bělá a městysu Libštát na výstavbu společné cyklostezky propojující tyto obce,
jejich středy (dále i jen Stavba společné cyklostezky).
2. DS Agro se zavazuje, že uhradí část jimi účelně vynaložených nákladů na vlastní výstavbu
Stavby společné cyklostezky, a to ve výši 1.000.000,- Kč včetně DPH (Slovy: Jeden milion
korun českých).
Závazek DS Agro dle předchozí věty je splatný nejpozději do 1 měsíce od výzvy Obce k jeho
plnění, ne dříve jak po předložení pravomocného stavebního povolení na Stavbu společné
cyklostezky a prokázání takto účelně vynaložených nákladů.
3. Nevznikne-li Obci nárok na plnění dle odst. 2. nejpozději do 16 let od uzavření této
smlouvy, závazek DS Agro sjednaný v odst. 1. bez dalšího zaniká.
4. Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že v rámci Stavby společné
cyklostezky má být vytvořena obdobná cyklotrasa, jako je část Greenway Jizera podél řeky
Jizery mezi železničními zastávkami Líšný a Dolánky u Turnova. Cyklostezkou v rámci
Stavby společné cyklostezky se tedy nerozumí jen komunikace s výhradním provozem
cyklistů, ale část trasy této cyklostezky může být vedena po místních komunikacích se
společným provozem automobilů a cyklistů a část může být i osazena značkami ukládajícími
cyklistům kolo pouze vést.
IV.
Společné závazky Obce a DS Agro
1. Smluvní strany se společně zavazují, že po zpracování příslušného geometrického plánu
bez zbytečného odkladu uzavřou smlouvu o zřízení věcných břemen s obsahem sjednaným
v Příloze č. 3 této smlouvy.
2. Dále smluvní strany ujednávají, že bez zbytečného odkladu poté, co po uzavření smlouvy
dle předchozího odst. 1 dojde k výstavbě „Připojovacího vodovodu“ a „Odběratelova
vodojemu“ dle Přílohy č. 3 této Smlouvy o vzájemné spolupráci a podpoře, a to
s pravomocným rozhodnutím příslušného úřadu o povolení užívání, uzavřou Smlouvu o
dodávce předané vody dle přílohy č. 4 této smlouvy.
V.
Společná a další ujednání
1. Pro odstranění případných pochybností, zejména pak pro případ, kdy tak ve smlouvě není
výslovně uvedeno, má se zato, že závazek převzatý jednou ze smluvních stran je druhou
smluvní stranou akceptován a přijat (resp. právo z tohoto závazku vyplývající přijato a
akceptováno).
2. DS Agro se zavazuje, že pro případ jakéhokoliv způsobu převodu stavby Velkokapacitního
kravína třetí osobě tvořící koncern DS Holding (mateřská společnost DS Holding a.s., IČ 024
67 445), zajistí, aby tato třetí osoba nastoupila do práv a povinností DS Agro z této smlouvy.
Závazek DS Agro dle předchozí věty se sjednává na dobu 10 let od uzavření této smlouvy.
Pro případ nesplnění tohoto závazku je DS Agro povinno uhradit Obci veškerou vzniklou
škodu a mimo její rámec též smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč, a to do 14 dní od doručení
písemné výzvy k úhradě. DS Agro výslovně prohlašuje, že s ohledem na vysokou hodnotu
svých závazků z této smlouvy pro Obec považuje výši této pokuty za zcela přiměřenou.
3. Pokud by se jednotlivá ustanovení této smlouvy ukázala zcela či částečně neplatnými nebo

Příloha č. 1

Smlouva o zřízení věcných břemen
Níže uvedeného dne, měsíce a roku, uzavřeli:
1.

Obec Bělá, IČO 00275603,
se sídlem Bělá 142, PSČ 514 01,
zastoupena Alenou Mihulkovou, starostkou
(dále jako „smluvní strana č. 1“)

a
2.

DS Agro Libštát s.r.o., IČO 27483142,
se sídlem Libštát 310, PSČ 512 03
zast. Josefem Chuchlíkem, jednatelem
(dále jako „smluvní strana č. 2“),

společně též „smluvní strany“, dle § 1267 a § 1303 občanského zákoníku
tuto smlouvu o zřízení věcných břemen
I.
Úvodní prohlášení
1. Smluvní strana č. 1 prohlašuje, že má ve svém výlučném vlastnictví mimo jiné pozemek parc.č.
680/5 (ostatní plocha) v katastrálním území Bělá u Staré Paky, obci Bělá, vlastnické právo zapsáno na
listu vlastnictví č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrálním pracovištěm
Semily pro katastrální území Bělá u Staré Paky (dále jako „Nemovitost 1“).

2. Smluvní strana č. 1 je dále výlučným vlastníkem pozemku parc.č. st. 263 (zastavěná plocha a
nádvoří), jehož součástí je budova bez č.p./č.e. (stavba technického vybavení). Na tomto pozemku se
nachází vodní vrt (dále jako „Vrt“), ze kterého odebírá smluvní strana č. 1 vodu, kterou následně na
Nemovitosti 1 shromažďuje ve vodojemu (dále jako „Vodojem“), ze kterého je vodovodním řadem
(dále jako „Obecní vodovod“) dodávána pitná voda do obce Bělá.
3. Smluvní strana č. 2 prohlašuje, že má ve svém výlučném vlastnictví mimo jiné i tyto nemovité věci:
- pozemek parc.č. ……………. (………),
- pozemek parc.č. ……………. (………),
- pozemek parc.č. ……………. (………),
v katastrálním území Bělá u Staré Paky, obci Bělá, vlastnické právo zapsáno na listu vlastnictví č.
……………. vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrálním pracovištěm Semily pro
katastrální území Bělá u Staré Paky (dále jako „Nemovitosti 2“).
4. Smluvní strana č. 2 má v úmyslu na Nemovitostech 2 zřídit svůj podružný vodojem pro zásobování
zemědělského areálu umístěného na pozemcích parc.č. ………………………………. v katastrálním území
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Bělá u Staré Paky, obci Bělá (dále jako „Areál“).
II.
Zřízení věcných břemen
1. Smluvní strana č. 1 touto smlouvou zřizuje k Nemovitosti 1 jakožto pozemku služebnému ve
prospěch Nemovitostí 2 jakožto pozemků panujících služebnost inženýrské sítě (dále jako
„Služebnost“) dle § 1267 občanského zákoníku spočívající:
a) v právu vlastníka Nemovitostí 2 vést přes Nemovitost 1 podzemní vodovodní vedení a
v povinnosti vlastníka Nemovitosti 1 toto podzemní vodovodní vedení umístěné
v Nemovitosti 1 strpět, přičemž tato Služebnost se k Nemovitosti 1 sjednává v rozsahu dle
geometrického plánu č. ……………………., vyhotoveného ……………………………. a ověřeného
oprávněným zeměměřičským inženýrem ………………………… pod č. ……………………………(souhlas
katastrálního pracoviště pod č.j. PGP-……………………), který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a
zároveň
b) v právu vlastníka Nemovitostí 2 dle technického zakreslení, které tvoří přílohu č. 2 této
smlouvy, připojit vodovodní vedení dle předchozího písm. a) k Vodojemu za účelem
úplatného odběru předané vody.
2. Smluvní strana č. 2 zřizuje k Nemovitostem 2 ve prospěch Nemovitosti 1 toto reálné břemeno (dále
jako „Reálné břemeno“): v případě, že Vrt přestane kapacitně nebo z důvodu vyšší moci kvalitativně
dostačovat pro dodávky vody pro jeho odběratele v katastrálním území Bělá u Staré Paky (stržení
pramene, vyschnutí pramene apod.), je vlastník Nemovitostí 2 v rámci Reálného břemene povinen
uhradit veškeré účelně vynaložené náklady spojené s účelnou opravou či úpravou Vrtu. Za účelnou
opravu a úpravu Vrtu se považuje jen taková oprava či úprava, která zajistí kapacitně dostatečné
dodávky vody pro napojené odběratele v katastrálním územní Bělá u Staré Paky. Pokud by se oprava
nebo úprava Vrtu jevila neúčelnou, je vlastník Nemovitostí 2 namísto opravy či úpravy Vrtu povinen:
a) na svůj náklad zřídit v katastrálním území Bělá u Staré Paky kapacitně dostačující nový vrt
standardu pitné vody dle příslušných právních předpisů a
b) na svůj náklad na nový vrt dle písm. a) připojit k Vodojemu a
c) celou případnou novou inženýrskou síť dle předchozích písm. a) a b) bezúplatně převést do
vlastnictví Smluvní strany č. 1.
III.
Ujednání ke Služebnosti
1. Vodovodní inženýrská síť zřízená v rámci Služebnosti není součástí Obecního vodovodu a je na něm
zcela nezávislá s výjimkou napojení ke stejnému zdroji – Vodojemu. Způsob napojení inženýrské sítě
v rámci Služebnosti k Vodojemu je podrobně zakreslen v příloze č. 2 této smlouvy.
2. Předanou vodou dle čl. II. odst. 1 se rozumí ve Vodojemu shromážděná, avšak Obecním
vodovodem nespotřebovávaná, a tím pádem pro smluvní stranu č. 1 zbytná pitná voda dodávaná do
vodovodní inženýrské sítě zřízené v rámci Služebnosti Smluvní straně č. 2.
3. Smluvní strana č. 2 výslovně prohlašuje, že je srozuměna se skutečností, že Obecní vodovod je
k Vodojemu napojen prioritně a vodovodní inženýrská síť zřízená v rámci Služebnosti tak odebírá
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pouze pro Vodojem zbytnou vodu nespotřebovávanou Obecním vodovodem. Smluvní strana č. 2 je
plně srozuměna se skutečností, že v případě nedostatku vody ve Vrtu nemusí zbýt pro inženýrskou síť
smluvní strany č. 2 ve Vodojemu žádná zbytná předaná voda. Smluvní strana č. 1 v takovém případě
není povinna poskytovat smluvní straně č. 2 vodu náhradním způsobem. Případný záložní zdroj pitné
vody pro Areál si je případně povinna zajistit smluvní strana č. 2 vlastními silami a nákladem.
4. Úplata za odběr předané vody způsobem dle čl. II. odst. 1 této smlouvy se řídí příslušnými právními
předpisy a samostatně uzavřenou smlouvou …….
5. Inženýrská síť zřízená v rámci Služebnosti není určena pro dodávky pitné vody mimo Areál.
Dodávání pitné vody mimo Areál prostřednictvím této inženýrské sítě je podstatným porušením této
smlouvy, při kterém je smluvní strana č. 1 (a každý další vlastník Nemovitosti 1) oprávněna od této
smlouvy odstoupit.
6. Služebnost zahrnuje i právo inženýrskou síť zřízenou rámci Služebnosti provozovat a udržovat,
jakož i provádět její úpravy za účelem modernizace nebo zlepšení výkonnosti.
7. Smluvní strany konstatují, že pro případ odstávky Vodojemu je v rámci Služebnosti zřizováno i
alternativní napojení inženýrské sítě přímo na hlavní přívodní vodovodní řad dodávající vodu z Vrtu
do Vodojemu, jak je podrobněji uvedeno v příloze č. 2 této smlouvy. Toto alternativní napojení je
zřizováno pro účely případné dodávky vody do Obecního vodovodu při odstávce Vodojemu.
8. Služebnost je zřízena bezúplatně, kdy dle stran dosahuje výše její hodnoty částky 10.000,- Kč.
IV.
Ujednání k Reálnému břemeni
1. Reálné břemeno je zřízeno bezúplatně a na dobu neurčitou. V souladu s ust. § 1304 občanského
zákoníku je zřizováno jako vykupitelné v částce 1.500.000,- Kč, která se každoročně k 1. červnu
navyšuje o částku odpovídající průměrné výši inflace zjištěnou Českým statistickým úřadem (nebo
obdobným úřadem státní správy) za kalendářní rok předcházející.
2. Smluvní strana č. 1 je povinna poskytnout smluvní straně č. 2 při plnění Reálného břemene
přiměřenou součinnost.
V.
Zápis věcných břemen
1. Obě smluvní strany souhlasí s tím, aby na základě této smlouvy byla do katastru nemovitostí na
příslušné listy vlastnictví vedené u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště
Semily zapsána Služebnost i Reálné břemeno (včetně souvisejícího zákazu zatížení) ve smyslu této
smlouvy.
2. Pokud by byl příslušným katastrálním úřadem návrh na vklad Služebnosti nebo Reálného břemene
dle této smlouvy pravomocně zamítnut, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že do 30 dnů od
pravomocného rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu uzavřou novou smlouvu splňující
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podmínky nebo požadavky katastrálního úřadu pro povolení vkladu, případně že na pokyn
katastrálního úřadu nejpozději do 14 dnů tuto smlouvu či návrh na vklad náležitě doplní, a to tak, aby
k povolení vkladu práv dle této (nově uzavřené) smlouvy mohlo dojít.
VI.
Závěrečná ujednání
1. Změny a doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu a podléhají vkladu do katastru
nemovitostí.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každý účastník
obdrží po jednom a jeden bude přílohou návrhu na vklad práv dle této smlouvy do katastru
nemovitostí.
3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu dobře přečetly, se zněním souhlasí bez výhrad a prohlašují,
že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
Uzavření této smlouvy schválilo zastupitelstvo Obce Bělá dne ……………….., usnesením č.
……………………......

Přílohy: 1) geometrický plán
2) technické zakreslení

V ………………………………. dne ………………………………

_________________________
Obec Bělá
zast. Alenou Mihulkovou, starostkou

__________________________
DS Agro Libštát s.r.o.
zast. Josefem Chuchlíkem, jednatelem
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Smlouva o dodávce předané vody
Níže uvedeného dne, měsíce a roku, uzavřeli:
1.

Obec Bělá, IČO 00275603,
se sídlem Bělá 142, PSČ 514 01,
e-mail bela.sm@tiscali.cz
zastoupena Alenou Mihulkovou, starostkou
(dále jako „dodavatel“)

a
2.

DS Agro Libštát s.r.o., IČO 27483142,
se sídlem Libštát 310, PSČ 512 03,
e-mail …………….
zast. Josefem Chuchlíkem, jednatelem
(dále jako „odběratel“),
tuto smlouvu o dodávce předané vody
I.
Úvodní prohlášení

1. Dodavatel prohlašuje, že má ve svém výlučném vlastnictví mimo jiné:
- pozemek parc.č. 680/5 (ostatní plocha) a
- pozemek parc.č. st. 263 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je budova bez č.p./č.e.
(stavba technického vybavení),
to vše v katastrálním území Bělá u Staré Paky, obci Bělá, vlastnické právo zapsáno na listu vlastnictví
č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrálním pracovištěm Semily pro
katastrální území Bělá u Staré Paky. Na uvedeném pozemku parc.č. st. 263 se nachází vodní vrt (dále
jako „Vrt“), ze kterého odebírá Dodavatel vodu, kterou následně na uvedeném pozemku parc.č.
680/5 shromažďuje ve vodojemu (dále jako „Vodojem“), ze kterého ji vodovodním řadem (dále jako
„Obecní vodovod“) dodává odběratelům na území obce Bělá.
2. Smluvní strana č. 2 prohlašuje, že má ve svém výlučném vlastnictví mimo jiné i tyto nemovité věci:
- pozemek parc.č. ……………. (………),
- pozemek parc.č. ……………. (………),
- pozemek parc.č. ……………. (………),
v katastrálním území Bělá u Staré Paky, obci Bělá, vlastnické právo zapsáno na listu vlastnictví č.
……………. vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrálním pracovištěm Semily pro
katastrální území Bělá u Staré Paky, na kterých má zřízen svůj vodojem (dále jako „Vodojem
odběratele“) pro zásobování zemědělského areálu (dále jako „Areál“) umístěného na těchto
pozemcích v k.ú. Bělá u Staré Paky, obci Bělá: …………………………………………………………………..
Odběratelův vodojem je na základě Smlouvy o zřízení věcných břemen ze dne ……………….. připojen
k Vodojemu k odběru předané vody prostřednictvím odběratelem vlastněného připojovacího
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vodovodu (dále jako „Připojovací vodovod“).
3. Účelem této smlouvy je ujednat výši a způsob úhrady ceny za dodávanou předanou vodu, jakož i
podrobněji upravit podmínky odběru předané vody odběratelem od dodavatele.
II.
Předmět smlouvy
Dodavatel se za podmínek upravených touto smlouvou zavazuje dodávat odběrateli z Vodojemu do
Připojovacího vodovodu pro Odběratelův vodojem předanou vodu a odběratel se zavazuje tuto vodu
odebírat a za odběr hradit dodavateli ujednanou cenu.
III.
Předaná voda
1. Připojovací vodovod není součástí Obecního vodovodu a je na něm zcela nezávislý. K Vodojemu je
připojen samostatně a přímo v rámci služebnosti zřízené dle výše uvedené Smlouvy o zřízení věcných
břemen a z Vodojemu tak odebírá pouze pro Vodojem zbytnou vodu nespotřebovávanou Obecním
vodovodem. Odběratel je proto srozuměn se skutečností, že Obecní vodovod je k Vodojemu napojen
prioritně a v případě nedostatku vody ve Vrtu nemusí zbýt pro Připojovací vodovod ve Vodojemu
k dispozici žádná voda. Dodavatel v takovém případě není povinen poskytovat odběrateli vodu
náhradním způsobem. Případný záložní zdroj vody si je případně povinen zajistit odběratel vlastními
prostředky.
2. Pro Dodavatelův Obecní vodovod zbytná voda dodávaná do Připojovacího vodovodu dle
předchozího odst. 1 je pro účely této smlouvy dále označována jako „Předaná voda“.
3. Předaná voda je zároveň „předanou vodou“ ve smyslu §1a písm. k) vyhlášky č. 428/2001 Sb.
Dodavatel je povinen ji dodávat v kvalitě dle § 3 zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky č. 252/2004 Sb.,
případně dle obdobných předpisů platných a účinných v době dodávání Předané vody. Dodavatel se
zavazuje zasílat odběrateli pravidelně kopie protokolů o analýzách vzorků vody dle platného
Provozního řádu vodovodu, schváleného orgánem ochrany veřejného zdraví.
4. Objem Předané vody dodávané do Připojovacího vodovodu je sledován certifikovaným
průtokovým měřidlem dle zákona č. 505/1990 Sb. umístěným na začátku Připojovacího vodovodu u
Vodojemu. Certifikaci průtokového měřidla je dodavatel odběrateli povinen k výzvě prokázat a
dodavatel se zavazuje k tomu, aby průtokové měřidlo po dobu trvání této smlouvy odpovídalo svými
vlastnostmi požadavkům zákona č. 505/1990 Sb. Dodavatel je povinen umožnit odběrateli kontrolu
měřidla do 15 dní od doručení odběratelovy žádosti – v případě správnosti měření měřidla hradí
náklady měření odběratel, v případě větší, než právními předpisy povolené odchylky měření hradí
náklady měření dodavatel. V případě zjištění nefunkčnosti měřidla se vypočte odběr Předané vody
rozdílem hodnot z průtokového měřidla na vstupu do vodojemu a na výstupu do rozvodné sítě.
V případě selhání i těchto měřidel se odběr Předané vody vypočte podle průběhu odběru ve stejném
období předchozího roku s přihlédnutím k trendu vývoje odběrů v mezidobí.
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5. Odběratel se zavazuje odebírat z Vodojemu nejméně 60 m³ Předané vody denně, kdy dodavatel
prohlašuje, že k datu uzavření této smlouvy je schopen mu dodávat až 80 m³ Předané vody denně.
Tímto odst. 5 však nejsou nijak dotčeny odst. 1. a 6. tohoto článku.
6. Smluvní strany pro vyloučení pochybností ujednávají, že dodavatel je oprávněn jednostranně
omezit nebo přerušit dodávku Předané vody odběrateli, a to buď z důvodu odstávky, poruchy nebo
havárie, jak je podrobněji upraveno níže v čl. V., tak z důvodu nedostatku vody, jak je uvedeno v odst.
1 tohoto článku III.
7. V případě, že bude odběratel požadovat vyšší denní odběr, než 80 m³, je povinen o vyšší odběr
požádat dodavatele písemnou žádostí obsahující uvedení výše požadovaného odběru. Odběratel je
srozuměn se skutečností, že takové navýšení odběru bude znamenat navýšení odběru vody z Vrtu,
které však není v kompetenci dodavatele. Dodavatel tak bude povinen požádat o zvýšení limitu
odběru příslušný vodoprávní úřad, a následně učinit případně i nějaká další související a nutná
jednání (zajištění hydrologického posudku, projektové dokumentace, výměny technologie Vrtu a
Vodojemu apod.). Odběratel se zavazuje, že v případě podání žádosti dle první věty tohoto odstavce
nahradí dodavateli veškeré účelné náklady, které dodavateli zvýšením odběru vody z Vrtu vzniknou, a
to i v případě, že vodoprávní úřad navýšení odběru vody ve Vrtu nakonec nepovolí. Namísto uvedené
náhrady nákladů může odběratel některá jednání (např. stavebně-technického charakteru) na
základě samostatně uzavřené smlouvy s dodavatelem provést sám svým nákladem. S ohledem na
skutečnosti uvedené v tomto odstavci je odběratel srozuměn se skutečností, že žádost dle věty první
musí podat s adekvátním předstihem a že této žádosti nemusí být dodavatelem vyhověno.
IV.
Cena a způsob její úhrady
1. Cena za 1 m³ Předané vody je stanovena výpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, jež
obsahuje i uvedení jednotlivých dílčích položek ceny. Pro odstranění pochybností se ujednává, že
cena Předané vody je cenou (vodným) stanovenou ve smyslu ust. § 20 odst. 5 zákona č. 274/2001
Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích v jednosložkové formě a je cenou věcně usměrňovanou dle
cenových předpisů.
2. Výpočet ceny dle předchozího odst. 1 je zpracován programem „VSVAK“ (Porovnání všech položek
výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok), dodávaným Ministerstvem
zemědělství České republiky a každý rok aktualizovaným. Jednotková cena Předané vody je počítána
za uplynulý rok, do 30.4. roku následujícího období odběru vody.
3. V případě objektivní změny hodnoty jednotlivých složek ceny dle přílohy č. 1 této smlouvy (např.
změna výše poplatku za odběr podzemní vody nebo inflace u inflací dotčených položek), je dodavatel
oprávněn cenu odpovídajícím způsobem jednostranně změnit s účinností vždy k začátku
kalendářního roku, a to prostřednictvím zaslání nové přílohy č. 1 této smlouvy. Ustanovení předchozí
věty se vztahuje i na případné nové (tj. v předchozím odst. 2 neuvedené) daně nebo poplatky
vztahující se na odběr Předané vody, respektive na činnost dodavatele při čerpání vody ve Vrtu, její
úpravu nebo její dodání do Vodojemu. Vyrozumění o změně výše ceny je povinen dodavatel doručit
odběrateli nejpozději vždy do 31. 7. roku předcházejícího nabytí účinnosti změny výše ceny.
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4. Smluvní strany ujednávají, že odběratel bude hradit cenu za Předanou vodu ročně na základě
faktury, kterou mu je povinen dodavatel doručit vždy do 30 dní od provedení vyúčtování ceny za
uplynulé období, za které je cena Předané vody účtována. Každá z faktur bude mít náležitosti
daňového dokladu a nejméně patnáctidenní lhůtu splatnosti.
V.
Odstávka nebo porucha Vodojemu
1. Smluvní strany konstatují, že Připojovací vodovod umožňuje i zpětný tok Předané vody
z Odběratelova vodojemu do Vodojemu i přímo do Obecního vodovodu, jakož i záložní napojení
Připojovacího vodovodu přímo na přívod vody z Vrtu do Vodojemu (tzn. za vynechání Vodojemu
z rozvodné vodovodní sítě).
2. Pro případ plánované odstávky Vodojemu za účelem jeho opravy nebo rekonstrukce a vyžadující
náhradní zdroj vody pro Obecní vodovod se odběratel zavazuje, že zajistí Obci odběr vody
z Odběratelova vodojemu (dodané z Vrtu) do Obecního vodovodu, a to po dobu trvání plánované
odstávky nepřetržitě. Dodavatel je povinen odběratele o takové odstávce vyrozumět nejméně 30 dnů
předem.
3. V případě plánované odstávky Vodojemu nebo Vrtu za účelem jejich opravy nebo rekonstrukce a
nevyžadující náhradní zdroj vody pro Obecní vodovod, odběratel není povinen zpětnou dodávku vody
z Odběratelova vodojemu do Vodojemu zajišťovat. Dodavatel je povinen odběratele o takové
odstávce vyrozumět nejméně 15 dnů předem.
4. Smluvní strany ujednávají, že po dobu trvání účinnosti této smlouvy zajistí, aby bylo možné
v případě potřeby nastavit Vodojem i Odběratelův vodojem jako spojené nádoby, z nichž bude voda
odtékat poměrně pro potřeby Obce a DS Agro, kdy uvedený stav mohou využít například při odstávce
Vrtu.
5. Pro případ poruchy nebo havarijního stavu na Vrtu či Vodojemu se odběratel zavazuje, že zajistí
zpětný odběr pro něj zbytné vody z Odběratelova vodojemu do Vodojemu, nebo Obecního
vodovodu, bude-li to kapacitně možné, a to bez zbytečných odkladů od vyrozumění o poruše nebo
havarijním stavu a potřebě zpětné dodávky vody dodavatelem.
6. Ustanovení předchozího odst. 5 se neplatí, pokud by byl danou poruchou či havárií prokazatelně
dotčen i Odběratelův vodojem.
7. Za vodu zpětně odebranou dodavatelem od odběratele uhradí dodavatel odběrateli tutéž cenu a
týmž způsobem, jako by v daném období měl dle této smlouvy hradit odběratel dodavateli.
8. Vzhledem k povinnostem dle odst. 2 a 5 tohoto článku je i odběratel povinen udržovat vodu
v Odběratelově vodojemu v kvalitě pitné vody dle příslušných právních předpisů.
9. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za újmu vzniklou druhé straně v důsledku zásahu vyšší moci,
a to zejména s tímto zásahem spojeným prodlením s plněním svých povinností nebo neplněním svých
povinností z této smlouvy. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, strana dovolávající se tohoto
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ustanovení musí zároveň podniknout veškerá objektivně očekávatelná opatření a jednání k odvrácení
nebo zmírnění následků tohoto zásahu.
VI.
Ostatní ujednání
1. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s tím, že účinnosti nabývá k …………………….
2. Smluvní strany ujednávají, že veškeré písemnosti ve vztahu k této smlouvě si budou činit písemně,
kdy za písemné se považuje i zaslání prostřednictvím e-mailových adres uvedených v záhlaví této
smlouvy.
VII.
Závěrečná ujednání
1. Tato smlouva se řídí právními předpisy České republiky, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanským zákoníkem a zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každý
účastník obdrží po jednom.
3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu dobře přečetly, se zněním souhlasí bez výhrad a prohlašují,
že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
Příloha: Podrobná specifikace ceny vody

V ………………………………. dne ………………………………

_________________________
Obec Bělá
zast. Alenou Mihulkovou, starostkou

__________________________
DS Agro Libštát s.r.o.
zast. Josefem Chuchlíkem, jednatelem
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