
TATO DOHODA O POSTOUPENÍ PRÁV A ÚHRADĚ NÁKLADÚ V SOUVISLOSTI

S PROVEDENÝM BIOLOGICKÝM PRÚZKUMEM V LOKALITĚ U KŘIŽOVATKY DOBRONICKÁ —

VÍDENSKÁ V K. Ú. KUNRATICE UZAVŘENÁ DNEŠNÍHO DNE MĚSÍCE A ROKU MEZI:

f/ fi 603 7 0 /

Městskou části Praha - Kunratice,

Identifikační číslo: 231 134, DIČ CZ 00231134

pod adresou Úřadu MC K Libuši 7, 148 28 Praha 4 - Kunratice,

jednající starostkou lng. Arch. Ivanou Kabelovou

č.ú. 9021-2000690389/0800

plátce DPH

na straně jedné (dále jen “MČ")

a

SCIONIUS, a.s.,

Identifikační číslo: 282 11 219,

se sídlem Praha 9, Koloděje, Šachovská 242/3, PSČ 190 16,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13288

jednající Věrou Fílovou, jedinou členkou představenstva

na straně druhé (dále jen “SCIONIUS“)

dale také jen jako „Smluvní strany“

článek |

Dne 11.8.2008 bylo ze strany MČ u dodavatele - Aleše Friedricha, ekologické studie a projekty,

Vitošská 5,143 00 Praha 4 — Modřany, identifikační číslo: 485 62 955 DPH) objednáno zpracování

biologického průzkumu v lokalitě u křižovatky Dobronická — Vídeňská tedy zpracování biologického

průzkuzmu na pozemek parc č.2380/16 o výměře 14439 m2, pozemek parc. č. 2380/149 o výměře

171 m2 a pozemek parc č 2380/150 o výměře 257 m2, vše katastrálním území Kunratice, zapsané v

katastru nemovitosti u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, na

listu vlastnictví 0. 1812, pro obec Praha

Biologický průzkum byl ze strany MC objednán vsouvislosti s plánovaným pronájmem a využitím

pozemků svěřených MČ Statutem hl m. Prahy v k.ú. Kunratice dle Záměru zveřejněného na Úřední

desce MC ode dne 1282008 do dne 27. 8. 2008.

Objednávka biologického průzkumu ze dne 11.8.2008 vč. nabídky pana Aleše Friediricha je nedílnou

součástí této dohody jako její Příloha č. 1.

Dne 19.12.2008 byl ze strany dodavatele biologického průzkumu vystaveno vyúčtování provedeného

biologického průzkumu daňovým dokladem č. 20-2008 znějící na částku 19.040 Kč vč.DPH (16 000,-

Kč + 3 040,- Kč), když tento daňový doklad se stal splatným dne 19.1.2009 a byl ze strany MČ

uhrazen dne 29.12.2008. Uvedený daňový doklad včetně dokladu o úhradě ze strany MČ je

nedílnou součástí této dohody jako její Příloha č. 2. Zpracovaný biologický průzkum byl MČ předán

dne 23.12.2008.

Článek II

Dne 29.ledna 2009 byla mezi MC jako pronajímatelem a společností SCIONIUS jako nájemcem po

předchozích jednáních uzavřena Nájemní smlouva, jejímž předmětem je nájem pozemků uvedených

shora v čll za účelem realizace Investiční záměru nájemcem (tak, jak je Investiční záměr definován

v předmětné Nájemná smlouvě). Společnosti SCIONIUS jako nájemce má zájem pro účely realizace

svého lnvestičniho záměru zpracovaný biologický průzkum použit.

Článek Ill



Vzhledem k výše uvedenému se Smluvní strany dohodly, že uzavřením této Dohody MČ postupuje na

společnost SCIONIUS veškerá práva užít zpracovaný biologický průzkum pro účely realizace svého

investičního záměru dle uzavřené Nájemní smlouvy Společnost SClONlUS se zavazuje na základě

této Dohody uhradit veškeré náklady vynaložené na zpracování biologického průzkumu, tedy se

zavazuje MČ uhradit částku 1904000 Kč + DPH 19% ve výši 3 618,00 Kč, celkem tedy 22 658,00 Kč

ve lhůtě do 10-ti dnů ode dne uzavření této Dohody.

Společnost SCIONIUS podpisem této dohody stvrzuje, že jí bylo v den uzavření této dohody předána

3 vyhotovení zpracovaného biologického průzkumu + DVD.

Článek IV

Tato dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. Tato

dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejiho podpisu poslední ze smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že dohodu před jejím podpisem pročetly, tato že odpovídá jejich svobodné

a vážné vůli, dále že dohoda sepsána v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož

připojují své podpisy.

V Praze dne 16.března 2009 V Praze dne 16.března 2009

SCIONIUS, a.s.

Šachovská 242/3,19016

lČ0128211219

 

Městská část Praha — Kunratice šcromus, a.s.

starostka Ing. Arch. Ivana Kabelová člen představenstva Věra Filová

Praha 9



 

y:

U:? [Exalé/XJ (;;.—

 

rlšij
lV Pra/e _ Kunratícich l 18 2008

fiála

  

Dodací 11111121: dohodou

městské části v . _
Ales Friedrich

Praha-Kunratice
vnošskás

143 00 Praha 4 Modřany

K Libuši 7

148 23 Praha 4-Kunratice

Vviizuje: \ndrlová

Tel1efon:_

Uičeno p10 UMP

Bankoxní spojení: ČS Pila1a 4
 

   Číslo účtu. 7;””Mn"'“„
Potvrzení převzetí objednávky vraťte!

lČO: 002 31 134
K faktuře přiložte kopii objednávky!
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OBJEDNÁVKA čís. 6372003

17371111110115 mi dodacíínliste. (]Llěl'lelřCL \ korespondenci'

„ o — —
. , , „ p _ 7— „, I] 3 , 3,41),

Oblednavmnc L1 'Vas: (:O ”flax/1 *“ v „a, . x

zpracováni biologického pruzkumu v lokalitě u křižovatky Dobronická _ Vídeňská \ celkové Cástec

20.349: Kč.

'l'čšímc se na další spolupráci s Vámi a_isme s pozdravem

Jitka Voříšková

tajemnice (,'-NTC, Praha-Kunratice
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Za Zp/acovarvou dokun'leríťacx “Bio/Ogický pruzkum v lokalitě :z Š

křižovatky Dobronické - Vídeňská v k.ú. Kunratice“ ‘v’mn ?,

řekni/muzeme dohodou stanovenou cenu 75 GO; - 3
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