Dodatekč. 2

k Plá

n

ov

ací s m lo uvě

ze dne 1..7.201.6

kteý se uzavirá mezi účastníky:
obec Herink, zastoupená starostou obce Karlem Zemanem
siílo: Do Višňovky 28,251 0l Herink
IC: 00640140
(dále jen,,obec")
a

obchodní společností

AR.MA spol. s.r.o.,

zastoupená jednatelem společnosti Pierluigi Cardoselli
Sídlo: Újezd 59619,Praha 5, Malá Strana, 150 00

Zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94552

IČ 27077225

(dále jen,,investor")

L

Dne 1.7. 2016 uzavÍely ýše uvedené smluvní strany, podle příslušných ustanovení Plánovací smlouvu
ýkajícíse záměru investora vybudovat na dotčených pozemcích obynou lokalitu ,,obytný soubor
Herink" a souvisej ícíinfrastrukturu.

il.

Smluvní strany výše uvedené se dohodly, že timto Dodatkem č. 2 k Plánovací smlouvě' se mění znění
těchto ustanovení

a)

v čl. VII.- ,rTermín plnění" odst. č.1 v novém znění:

L.

,,Investor se zavazuje vybudovat a řádně zkolaudovat Dopravní a technickou infrastrukturu
specifikovanou v ěl. ilI., a to ve lhůtě 5 let od nabytí právní moci posledního (ve smyslu
ěasovém) stavebního povolení na Dopravní a technickou infrastrukturu specifikovanou v ěl. III,
nejpozději však do sedmi (7) let od podpisu této smlouvy'"

2.

,,Investor se zavazuje, Že zajisti, že Předmětná infrastruktura bude řádně dokoněena ve smyslu
čl. V. odst. 6 této smlouvy nejpozději do 5 let od nabýí právní moci posledního (ve smyslu
časovém)stavebního povolení na Předmětnou infrastrukturu, nejpozději však do sedmi (7) let
od podpisu této smlouvy."

b)

v čl.trI. _,,Požadavky na novou veřejnou infrastrukturu" bod a) v novém znění:
,,Komunikace : Nově budovaná komunikace bude rozdělena na 2 etapy rea|izace.
1. etapa: v této bude vybudována a předána obslužná komunikace obsluhující nové parcely
rodinných domů, polyfunkění objekty včetně 8 podélných parkovacích míst na této
komunikaci. Tato část komunikace bude předána obci v souladu s podmínkami Plánovací
smlouvy a všech dodatků.
2. etapa: Samostatné nekryté veřejné parkoviště s celkem l3 kolmými parkovacími stáními
pro osobní automobily a přilehlé anavazujicí chodníky pro pěší.Týo komunikace
zůstanou ve vlastnictví a provozu investora."

..Podrobná specifikace komunikace vč. chodníků(dále jen ..Komunikace"). iednotlivé etapy

Příloze č.1

c)

Dodatku č,.2-ienŽ tvoří ieho

součást."

v čl. V. _,rZávaz|<y Investora" odst. č.7 bude doplněn o:

7. "Investor se zavazuje převést Dokončenou Předmětnou infrastrukturu ( vyjma části
Komunikac e 2. etapy výstavby, jenŽ ztlstává v majetku investora) do vlastnicwí obce najednou
a to nejpozději do 3 měsícůod vydání posledního (ve smyslu časovém)kolaudačního souhlasu

na Dokončenou Předmětnou infrastrukturu. Dokončená Předmětná infrastruktura (vy'jma
Komunikace 2. etapy qýstavby) bude do vlastnictví obce převedena najednou za celkovou
ěástku 1.000,-Kč včetně DPH. Investor se zavazuje do doby jejího převedení do vlastnictví obce

zajistit řádné provozováni Předmětné infrastruktury' Investor se zavazuje poskýnout obci
zátruku za jakost Předmětné infrastruktury a Předmětného chodníku v délce 5 let, přičemŽ
Investor bude povinen všechny vady reklamované v záruéni době odstranit nejpozději do 30
dnů. Pokud tuto povinnost Investor nesplní, bude povinen uhradit obci smluvní pokutu ve výši
1.000,-Kč zakaŽdý den prodlení. Právo na náhradu škody nebude sjednáním této smluvní
pokuty v Žádném směru dotčeno. Bez poskýnutí této záruky není obec povinna Předmětnou
infrastrukturu koupit apÍevzít. Záruěni doba na celou Předmětnou infrastrukturu začneběŽet
najednou dnem vydání posledního (ve smyslu ěasovém) kolaudaěního souhlasu na Předmětnou

infrastrukturu."

d)

v čl. V. _ ,,Závazlry Investora" odst. č. 9 bude doplněn o:

9' ,'Investor se zavazýe převést vlastnická práva k pozemkům pod nově vybudovanou
částíKomunikace l. etapy ýstavby a pod plochami Veřejné zeleně a Dětského hřiště (dále
jen společně jako ,,Předmětný pozemek") do vlastnictví obce společně s převodem
Předmětné infrastruktury za částku celkem l.000,- Kč věetně DPH."

e)

v čl.- VI. _ ,,Závazky obce" odst. č. 2. v novém znění:

2.

,,obec se'zavazuje pÍevzit do svého vlastnictví najednou (i) celou Dokončenou Předmětnou
infrastrukturu (vy'jma Komunikace 2. etapy vystavby) za l.000,-Kě včetně DPH a ode dne
převzetí ji v plném rozsahu řádně provozovat (nebo zajistit její provozování třetí osobou)
zejména včetně likvidace splaškoqých vod a připojení na obecní vodovod akana|izaci' a (ii)
Předmětný pozemek za 1 .000,_Kč včetně DPH do svého vlastnictví; a to nejpozděj i do 3 měsíců
od vydání posledního (ve smyslu časovém)kolaudaěního souhlasu na Dokončenou Předmětnou
infrastrukturu za podmínek uvedených v ělánku V. odst. 6 aŽ 9 této smlouvy. Pro odstranění

pochybností smluvní strany prohlašují,že pokud nebude Předmětná infrastruktura splňovat
podmínku Dokončenosti dle čl. V. odst. 6 této smlouvy' není obec povinna Předmětnou
infrastrukturu převzít."

m.
ostatní ustanovení Plánovací smlouvy ze dne l.7'2016 a Dodatku č,. 1 ze dne22.72.2016
nedotěená tímto Dodatkem ě. 2 zistávaji v platnosti.
TV

a)
b)

obec tímto stvrzuje, že bylo řádně a v termínu zrekonstruováno Melioraění zaÍizenídle

povinností uvedených v ěl.V. odst. 13, 14 a 15 Plánovací smlouvy a to před podpisem tohoto
Dodatku č.2.
Tento Dodatek č.2 k Plánovací smlouvě nabyvá platnosti a účinnostidnem podpisu obou
smluvních stran. Dodatek č.2je sepsán ve 2 vyhotoveních, znichžkaŽdá ze smluvních stran
obdrŽí 1 vyhotovení dodatku.
2

c)

Úěastníci tohoto Dodatku

č.2 prohlašují,Že souhlasí s jeho

obsahem. Tento dodatek

é.2by|

sepsán nazákladépravdiqých údajů,vyjadřujejejich pravou a skutečnou vůli.

v Praze

V Herinku dne

an", ..(:.(!.:......2018

.2018

AR.MA 3Pol.
Úpzo

1

É:
spol, s.r.o.

Obec Herink

Pierluigi Cardoselli
jednatel

starosta obce

KarelZeman

Přílohy: lx Výkres projektové dokumentace specifikující komunikaci ve dvou etapách realizace
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