MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 2. 2021

Bod programu:
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Předkládá:

Rada města

Okruh zpracovatelů:

Oddělení podpory rozvoje řízení města

Zpracoval:

Ing. Michaela Syptáková, Mgr. Dagmar Chmelařová

Název bodu:

Smlouva o spolupráci - Obec Klokočí

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
uzavření Smlouvy o spolupráci mezi městem Hranice, IČO: 00301311, se sídlem
Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice a obcí Klokočí, IČO: 00301361, se sídlem č.p. 40,
Klokočí, 753 61 Hranice 4, v rámci realizace projektu „Cyklostezka Slavíč - Drahotuše podél
S I/47 - II. etapa“ dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:
Státní fond dopravní infrastruktury vyhlásil výzvu dle Pravidel pro financování výstavby nebo
oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2021. Příspěvek
z rozpočtu SFDI je poskytován ve výši 85% z uznatelných nákladů akce.
Město Hranice připravilo projekt na výstavbu cyklostezky Slavíč - Drahotuše podél S I/47 - II.
etapa. Řešený úsek Cyklostezky Slavíč II.etapa cyklistického propojení Slavíče s
Drahotušemi navazuje ve Slavíči na již zrealizovanou I.etapu Cyklostezka Slavíč v roce
2016. Cyklostezka Slavíč- II. etapa má celkovou délku 945,974m a je navržena dle
dispozičních možností v pojízdné šířce 2000 – 2500 mm a v některých místech až šířce 3000
mm. S ohledem na místy stísněné poměry bude daný úsek cyklostezky vymezen jen na
cyklodopravu s vyloučením pěší dopravy.
Zastupitelstvo města schválilo usnesením 420/2020-ZM 20 dne 10. 12. 2020 podání žádosti
o dotaci na výstavbu cyklostezky Slavíč - Drahotuše podél S I/47 - II. etapa v rámci
dotačního titulu Státního fondu dopravní infrastruktury a spolufinancování akce ve výši min.
15% způsobilých nákladů akce.
Předpokládané rozpočtové náklady celé cyklostezky činí 10.484.652,- Kč, požadovaná
dotace obsažená v odeslané žádosti na SFDI je 8.911.953,- Kč s podílem města 1.572.699,Kč.
Město Hranice odeslalo dne 7.12.2020 kompletní žádost s přílohami. Dne 11.1.2021 bylo
město vyzváno SFDI k úpravě žádosti – změnit zařazení budoucí cyklostezky v celém jejím
rozsahu z kategorie „veřejně přístupové účelové komunikace“ na „místní komunikaci IV.
třídy“ dle zákona č. 13/1997 Sb., a dále k tomuto doložit Smlouvu o spolupráci, jejímž
obsahem je financování, údržba a majetkoprávní vypořádání stavby cyklostezky.
Požadavek poskytovatele dotace na doplnění žádosti o dotaci – příspěvku z rozpočtu SFDI
byl městem Hranice projednán s příslušným pracovníkem SFDI včetně odsouhlasení jejich
požadavku na obsah smlouvy. Věc byla rovněž projednána s vedením obce Klokočí, které s
tímto souhlasí.
Podle smlouvy o spolupráci bude celá stavba cyklostezky svým charakterem místní
komunikací IV. třídy podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů; dle § 9 citovaného zákona vlastníkem místní komunikace je obec, na
jejímž území se místní komunikace nacházejí. V případě stavby cyklostezky bude po její
realizaci část nacházející se na území obce Klokočí převedena městem Hranice obci
Klokočí, které je pak povinno tuto komunikaci zařadit do pasportu komunikací kategorie IV.
dle citovaného zákona. Související majetkoprávní záležitosti budou řešeny samostatnými
smlouvami.
Smlouvu o spolupráci předkládá rada města a doporučuje její schválení zastupitelstvu
města.

Pro doplnění níže uvádíme související informace:
Projekt Cyklostezka Slavíč – Drahotuše podél S I/47 – II. etapa v majetkoprávní rovině řešen
již v minulých letech, kdy byly schváleny a uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí kupní za
cenu 160 Kč/m2 s dobou platnosti budoucích smluv do 31. 12. 2022 – USN ZM č. 563/2017ZM 23 ze dne 7. 9. 2017, USN ZM č. 72/2019 – ZM 4 ze dne 7. 2. 2019
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Připomínkové řízení
Materiál byl projednán
(kým)

Dne

Rada města

19. 1. 2021

Výsledek
Doporučuje

Přílohy:
Smlouva o spolupráci cyklostezka Slavíč - Drahotuše II. etapa.docx

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, dále jen „občanský zákoník“.
Smluvní strany
Město Hranice
Sídlo:
IČO:
Zastoupeno:
Bankovní spojení:

Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
00301311
Jiřím Kudláčkem, starostou
Komerční banka, a.s.

(dále jen „město Hranice“)
a
Obec Klokočí
Sídlo:
IČO:
Zastoupena:

č.p. 40, Klokočí, 753 61 Hranice 4
00301361
Ing. Markem Dohnalem, starostou

(dále jen „obec Klokočí“)
společně také „smluvní strany“.
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o spolupráci, jejímž účelem je
vzájemná spolupráce a koordinace dalšího postupu při realizaci akce „Cyklostezka Slavíč –
Drahotuše podél S I/47 – II. etapa“ (dále také jen „Smlouva“):
I.
Úvodní ustanovení
1.

Město Hranice podalo v rámci projektu Cyklostezka Slavíč – Drahotuše podél S I/47 – II.
etapa žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI na výstavbu a údržbu cyklistických
stezek pro rok 2021 schváleného Zastupitelstvem města Hranic dne 10. 12. 2020
usnesením 420/2020 – ZM 20.

2.

Cyklostezka Slavíč – Drahotuše podél S I/47 – II. etapa (dále jen „cyklostezka“) se má
realizovat na pozemkových parcelách v k. ú. Drahotuše a v k. ú Klokočí.
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3.

V k. ú. Drahotuše budou dotčeny realizací stavby cyklostezky pozemkové parcely č
2012/4, 2019/17, 2019/18, 2019/19, 2019/20, 2019/21,2019/22, 2019/23, 2019/24,
2019/25, 2019/26, 2019/27, 2019/28, 2019/29, 2019/30, 2019/31,2019/32, 2050/2,
2050/5, 2050/6, 2050/7, 2050/8, 2078/23, 2081/8, 2201/4, 2808/1, 2808/2, 2871/19,
2871/33, vše v k. ú. Drahotuše.

4.

V k. ú. Klokočí budou dotčeny realizací stavby cyklostezky pozemkové parcely č. 833/6,
898, 899, 900, 903, 904, 907, 908/1, 908/2, 911, 912, 915, 916, 919, 920, 923, 924, 927,
928, 931, 932, 936, 939, 940, 943, 944, 947, 948, 951, 952, 954, 1007/4, 1008/2, 1010,
vše v k. ú. Klokočí.

5.

Plánovaná cyklostezka je v souladu s územními plány města Hranice a obcí Klokočí, její
průběh byl s obcí Klokočí konzultován. Obec Klokočí je s popsaným záměrem města
Hranice seznámena a nemá proti tomu žádných námitek.

6.

Předmětná cyklostezka je definována především projektovou dokumentací, na základě
které bylo získáno stavební povolení vydané dne 28. 4. 2020 MěÚ Hranice, Odborem
stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělením životního prostředí, pod
č.j. OSUZPD/55576/19-7, právní moci nabylo dne 2. 6. 2020.

7.

Tato smlouva se uzavírá na základě požadavku poskytovatele příspěvku z rozpočtu
SFDI ze dne 11. 1. 2021.

II.
Předmět smlouvy, práva a povinnosti smluvních stran
1.

Předmětem této smlouvy je úprava majetkových vztahů smluvních stran s ohledem na
skutečnost, že projekt cyklostezka má být taktéž realizován na pozemcích v katastrálním
území Klokočí, které jsou specifikovány v článku I. odst. 4 této smlouvy.

2.

Smluvní strany ujednaly, respektive deklarují, v návaznosti na požadavek
poskytovatele příspěvku z rozpočtu SFDI následující smluvní úpravu:
- Město Hranice zajistí financování předmětné výstavby cyklostezky označené
„Cyklostezka Slavíč – Drahotuše podél S I/47 – II. etapa“.
- Stavba cyklostezky bude realizována v celém rozsahu na pozemcích v k. ú.
Drahotuše a k. ú. Klokočí (pozemky blíže specifikovány v článku I. odst. 3 a 4 této
smlouvy). Svým charakterem bude celá stavba cyklostezky dle zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, místní komunikací
IV. třídy. Dle § 9 zákona č. 13/1997 Sb., vlastníkem místních komunikací je obec, na
jejímž území se místní komunikace nacházejí. V případě předmětné cyklostezky
bude její část umístěná na pozemcích v k. ú. Drahotuše místní komunikací IV. třídy
ve vlastnictví města Hranice a její část umístěná na pozemcích v k. ú. Klokočí místní
komunikací IV. třídy ve vlastnictví obce Klokočí.
- Město Hranice zajistí a do budoucna bude zajišťovat údržbu realizované cyklostezky
v celé její délce, tj. i na území obce Klokočí a bude jejím provozovatelem,
- smluvní strany si nebudou v souvislosti s realizací cyklostezky poskytovat žádné
finanční plnění.

3. Zároveň smluvní strany dodávají, že mezi nimi není v souvislosti s realizací záměru
cyklostezky a ve věci otázky majetkových vztahů s realizací cyklostezky žádných
sporných skutečností.
4. Smluvní strany se zavazují, že v rámci realizace záměru cyklostezky budou v případě
potřeby spolupracovat, vstoupí v jednání a poskytnou si ve věci potřebnou součinnost.
Smluvní strany se zavazují řešit mezi sebou majetkoprávní vztahy vzájemnými
samostatnými dohodami.
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III.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran a účinnosti
smlouva nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
2. Změny a dodatky mohou být prováděny pouze po dohodě smluvních stran a ve formě
písemného číslovaného dodatku řádně podepsaného smluvními stranami, který bude
tvořit nedílnou součást smlouvy.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se
neplatnost nebo neúčinnost takového ustanovení ostatních ustanovení této smlouvy,
která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se zavazují v tomto případě nahradit
neplatné nebo neúčinné ustanovení platným nebo účinným ustanovením, které nejlépe
odpovídá zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí
odpovídající úprava obecně závazných právních norem České republiky.
4. Tato smlouva nenahrazuje žádná rozhodnutí, povolení či souhlasy vydávané orgány
veřejné správy.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní
strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní město Hranice, a to v zákonné 30
denní lhůtě ode dne podpisu oběma stranami.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za
obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 (třech) stejnopisech s platností originálu, z nichž
smluvní strany obdrží každá po 1 (jednom) vyhotovení, a jedno vyhotovení bude sloužit
pro potřeby poskytovatele dotace.
8. Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich
svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně
nevýhodných podmínek, s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým
jednáním právní přepisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují
podpisy smluvních stran.
Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:
Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Hranic dne
…………………usnesením ……………..…..

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Klokočí dne
………………….usnesením ………………...

V Hranicích dne

V Klokočí dne
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Za město Hranice:

Za obec Klokočí

……………………………………

……………………………………

Jiří Kudláček
starosta

Ing. Marek Dohnal
starosta
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