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Stejnopis č.: 5—

PROTOKOL č. PP/21/02/DEL3/2021

o předání a převzetí práv a závazků investora (dále je „Protokol“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 1895 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, mezi těmito účastníky:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. č.2/2, 110 01 Praha 1

IČ 3 00064581

DIC: cz00064581

zastoupené: Ing Ivem Freimannem, pověřeným řízenímodboruinvestičního

Magistrátu hl. města Prahy v "

(dálejen "předávající“)

a

Městská část Praha-Kunratice

se sídlem: K Libuši 7/10, 148 00 Praha 4

IČO: 00231134

DIČ: cz00231 134

zastoupená: Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou MČ Praha-Kunratice

(dále jen''přejímající")

Hlavní město Praha a Městská část Praha-Kunratice jsou dále společně označováni jako „účastníci“).

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli takto:

1. Předávající:

a) předává přejímajícímu práva a závazky ze smlouvy o díločDIL/20/04/000473/2017 ze dne

19. 9. 2017 k investiční akci, která byla vedena pod názvem „Stavbačc. 0138 TV Kunratice,

etapa 0018 Komunikace IV“ a kterou přejímající povede pod názvem „Plošné rekonstrukce

komunikací Kunratice III. etapa“, s účinností ode dne podpisu tohoto Protokolu, a to v plném

rozsahu. Z uvedeného vyplývá, že ke dni podpisu tohoto Protokolu vstupuje přejímající do všech

práv a závazků předávajícího mající původ v investorské činnosti související s výše uvedenou

stavbou.

b) při podpisu tohoto Protokolu předává přejímajícímu veškeré doklady a dokumentaci předmětné

stavby stím že soupis předaných dokladů a dokumentace je přílohouč1 tohoto Protokolu

Přílohu č. 2 Protokolu tvoří specifikace profmancovaných investičních nákladů stavby, včetně

kopií všech faktur. Příloha č. l a 2 jsou nedilnou součástí tohoto Protokolu.

c) se zavazuje poskytnout přejímajícímu, či jím zmocněnému subjektu, bez odkladu veškerá

vysvětlení a stanoviska k právním úkonům provedeným od zahájení přípravy stavby do data

podpisu tohoto Protokolu, pokud o ně přejímající v dalším průběhu své činnosti požádá.

d) se zavazuje, poskytnout nezbytnou součinnost pro plynulý přechod investorská činnosti na

přejímajícího.

e) Předávající předává na přejímacího autorská práva plynoucí se smlouvy o dílo vč. dodatku.



2.

a)

b)

b)

C)

d)

Přejímající:

přejímá od předávajícího práva a závazky kinvestiční akci, která byla vedena pod názvem

„Stavba č. 0138 TV Kunratice, etapa 0018 Komunikace IV“ a kterou přejímající povede pod

názvem „Plošné rekonstrukce komunikací Kunratice III. etapa“ s účinností ode dne podpisu

tohoto Protokolu, a to V plném rozsahu, z čehož vyplývá, že ke dni podpisu tohoto Protokolu

vstupuje do všech práv a závazků přejímajícího, mající původ v investorské činnosti související

s výše uvedenou stavbou.

přejímá od předávajícího veškeré doklady a dokumentaci týkající se předmětné stavby v rozsahu

čl. 1 odst. b).

si vyhrazuje právo požadovat od předávajícího bezodkladná vysvětlení a stanoviska k právním

úkonům provedeným předávajícím od zahájení přípravy stavby do data podpisu tohoto Protokolu.

má právo vyžadovat od předávajícího nezbytnou součinnost. pro plynulý přechod investorské

činnosti na přejímajícího.

Předávající i přejímající shodně prohlašují, že předání a převzetí práv a závazků investora je

bezúplatné.

Závěrečná ujednání

Tento Protokol nabývá účinnosti dnem jeho 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, přičemž toto uveřejnění zajistí

Předávající. Protokol je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Přejímající, přičemž v takovém

případě je o tom povinen Předávající bez zbytečného odkladu uvědomit. Učastnicí výslovně

souhlasí s tím, aby tento Protokol byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m.

Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách. Toto uveřejnění

zajistí Předávající.

Obsah tohoto Protokolu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými

dodatky, podepsanými oběma stranami.

Účastnící ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Předávající je povinným subjektem ve smyslu tohoto

zákona, a pro tento účel si sjednávající, že účastnící souhlasí s poskytováním veškerých

informací obsažených v tomto Protokolu žadatelům.

Protokol je vyhotoven v osmi stejnopisech, z nichž čtyři Stejnopisy obdrží předávající & čtyři

stejnopisy obdrží přejímající.

Účastníci stran prohlašují, že si tento Protokol řádně přečetly, že rozumí jeho obsahu a smyslu, že

je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých

oprávněných zástupců.

Doložka schválení Protokolu: V souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním

městě Praze, ve znění pozděj ších předpisů, tímto Objednatel potvrzuje, že uzavření delimitačního

protokolu schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. 642 dne 29. 3. 2021.

Příloha č. 1: Soupis předaných dokladů a dokumentace k Protokolu

Příloha č. 2: Specifikace profinancovaných investičních nákladů stavby

0 - ,
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Příloha č. 1

Soupis předaných dokladů a dokumentace

k protokolu o předání a převzetí práv a závazků investora č. PP/21/02/DEL3/2021

Název stavby: „Stavba č. 0138 TV Kunratice, etapa 0018 Komunikace IV“

I. Smluvní vztahy ukončené (vvfakllrovw předalé)

1. Objednávka č. OTV/OBJ/1166/18 ze dne 30. 5. 2018 - posouzeni cenového

požadavku k navýšení ceny projektové dokumentace v rámci navýšení

předmětu plnění

II. Smluvní vztah roz racované částečně v fakturované a ředána dílčí lněni

1. Smlouva o dílo č. DIL/20/04/000473/2017 ze dne 19. 9. 2017 - zhotovení

projektové dokumentace pro stavební póvolení vč. zajištění stavebního

povolení, zhotovení dokumentace pro zadání stavby vč. autorského dozoru.

Autorský dozor nebyl doposud plněn.

2. Dodatek č. 1 k DIL/20/04/000473/2017 - navýšení předmětu plnění a ceny

původní SOD

  

III. Doklad! ke stavbě

1. Stavební povolení ze dne 29. 4. 2019 s nabytím právní moci 11. 6. 2019

2. DSP — dokumentace pro stavební povolení

3. DZS — dokumentace pro zadání stavby

IV. Ostatní

1. Čestné prohlášení projektanta k výkonu autorského dozoru stavby ze dne 3. 3. 2021

- - - 1
V Praze (ghe 12.95.39?

pověřeí

INV M

- & litím '“m
Převzal dne. . . ..

A '... .....„ „m..

přejímající

Ing. Lenka Alinčová

starostka

MČ Praha-Kunratice



Příloha č. 2

SPECIFIKACE PROFINANCOVANÝCH INVESTIČNÍCH NÁKLADÚ STAVBY

k protokolu o předání a převzetí práv a závazků investora č. PP/21/02/DEL3/2021

Název stavby:

„Stavba č. 0138 TV Kunratice, etapa 0018 Komunikace IV“ (název stavby

předávajícího)

Resp. „Plošné rekonstrukce komunikaci Kunratice III. etapa“ (název stavby

přejímajícího)

č.fa. dodavatel P r o j e k t y St. p r á c e Ostatni

ze dne záloha faktura záloha faktura

Kč Kč Kč Kč Kč

 

2017/180 DIPRO, spol. s r.o

 

 

20.1 1 .2017

18062021 Stavebně investorský servis sro

13 .6.201 8

2019 018 DIPRO, spol. s r.o

29.3.2019

2019 111 DIPRO, spol. s r.o

31.7.2019

Celkem Projekty

Celkem Ostatní

lc e 1 k e m _ 583 522,50 Kč!
 

Hlavní město Praha zastoupené Ing. Ivem Freimannem stvrzuje svým podpisem pravdivost a

úplnost uvedené specifikace proňnancovaných investičních nákladů, které činí k datu podpisu

Protokolu č. PP/21/02/DEL3/2021 o předání a převzetí práv a závazků investora

Celkem Kč: 583 522,50

Slovy: pětsetosmdesáttřitisícpětsetdvacetdvakorunčeských a 50 hal.

z toho nevypořádane' zálohy Kč: --O--

_;7 415-2021
Datum

Ing. Ivo Frc mann

pověřený řízení INV MHMP

Příloha: kopie faktur: 4 ks



 

 

DANOVÝ DOKLAD - FAKTURA

DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY spol; s r. o

zkr. DIPRO spol.s r.o.® lčo:

Modřanská 1387111, 143 oo Praha 4 . 'DIČ:

Firma zapsaná v_ obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze

Tel. 241770144. 241771639 Fax 241773885

 

485 92 722

CZ48592722

odd. _C, vl. 18643

e—m'ailzdipronip.

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   
 

70% z 305.410 Kč= 213.787 Kč bez DPH

Za provedené práce Vám účtujeme:

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 143 00 Praha 4. Sofijské nám. 34

Číslo účtu: MOMO-006972733! I 0800

číslo: 201 7/ 180 Objednatel: Hlavní město Praha

čislo zak.: 114- 17 -08

Příjemce: Mariánské nám. 2

ZAVOS s.r.o.

v zast. MHMP-GTV PSČ: 110 01 Praha 1.

Druh dodávky: '

projektová dokumentace IČO: 00064581

Způsob dodání: osobně DIČ: 6200064581

Hambnl podmínky: 3 DPH 21% Datum uskutečnění zdanitel. plnění: 05.11.17

Forma úhragv: Benkov. převodem Datum vystavení faktury: 20.11.17

Variabiíní symbol: 2017 180

Konstantní symbol: 0 308 Datum splatnosti: 31 .12.17

Předmět plnění:

Stavba &. 0138 TV Kunratice, etapa 001 8 Komunikace IV - dokumentace a autorský dozor—

Na základě Smlouvy o dílo č. DIL/201W00041312017, Kč: P17V00128902

jsme pro Vás zpracovali dokumentaci pro zahájení veřejnoprávního projednání - návrh DSP-

Cenu účtujeme v souladu s SoD dle čl.V. ]. Fáze bod a) jako 10% ceny DSP

 

Cena za zhotovení díla:

DPH 21%:
 

* Cena celkem s_ij:

Odpočet zálohy: -  

_

_.

—

 

K úhradě:

 
Žhotovitelie registrovaným plátcem DPH u FÚ Praha 12 Modřany. či. 50041I97I012900l4163 ze dne 9.6.1997

Děkujeme, že jste se na nás obrátili a těšíme se na další spolupráci s Vámi!

l 258 632,30 Kč

jednatel leečnosti  
 



 

 

 

FAKTURA . DAůovÝ DOKLAD

Dodavatel:

Stavebně investorský servis s.r.o. "“"" “"“ 18062021

Za Kostelem 410 augur-mu.: owroemsana ze dne 30.5.2018

26701 Králův Dvůr

Česká republika

Tel.:

Komtnl symbol: 0300

Vali-bilal symbol: 18062021

 

 

 

 

FaX'
Speciidtý symbol:

Moan: maze-724000223 IČ odběratele: 00064581

E-mall mkaea
DIC odběratele: 6200064081

WWW:

tc: omnes
m ‘_

mc: 0205410203 HLAVNI MĚSTO PRAHA

Bankovnl účet:
RZBC

9596043001 ] 5500 ""“““ náměstí ’12

11000 Praha

Poznamka:

Česká republika

 

Konečný mama: HLAVNÍ MÉSTOPRAHA

Způsob platby : původem

Mariánské mm 212 DW" vystaveni 13.06.2010

11000 Pm
0““ WW": 04.07.2018

Cm republike   Daun uskutečnění zdanitelného plněnl'. 00.08.2010

 

V souladu : Vaši objednávkou: čislo objednávky ONION/1166113, Ci: MHMP 77135612018 ze me 30.5.2018. kontrolní číslo: K10801529163

fakunuji Vám za výkon činnosti:

Předmětem plnčni je: posouzeni předložené nabldkové ceny Dodatku č. l k SOD č. Ulm/0410047312017 lýkljicl se mama» dokumentace včetně

autoritám dozoru.

Předmět plněnl ie rozdělen následovně:

1. Posouzení cenového požldavku zpracovatele původni PD v předloženém Dodatku c. 1 v kontem: comm nabídky & původni SOD

2. Analýza : rozbor předložených cenových podkladů ne PD. 800 I Dodatek č 1

a. Vii. uvedený much prod bude zpracován do podrobne závěrečné zprávy.

Název Malty: Suvbo č.0136 TV Kunratice. “po 0013 Kornunm IV

v dohodnuto uma:

 

 

 

 

Označení dodám Poet MJ. MJ. Cena za MJ. DPI-l % bez DPH s DPH

Powuzenl predcasne nabldkove cony 1.00 9 590.00 21 9 590.00 11 603.90

Posouzenl pram nabldlrovooeny

Slevavll: 0.00 am: who?» vem

0 %: '“ '“ “ “* “ "*

Snížená mta 15 !&

Základní sazba 21 %:

Celkom: 
 

 

  
Cena k úhradě celkem v Kč: 11 603,90
 

Dovoluli si Vás upozornit. že v prípadě nmdeni dala splatnost! uveomom no We Vám budu účtovat penále ve výši 0.05% za každý don

prodlení.

Jsem plátce DPH.

Roglatrace:

Zapsán \; obchodnim rebelku. vedonbho "6sz mm \:

Praxe. odd“ c. vložka 202782

„ reálce. podJiš dodavatele llllllllllllllllllllllllll

 
 

. 7r ono systérmm Iamey sa

Vyuskl (a): www.tuning.cz Strana: 1



 

 

DAŘOVÝ DOKLAD - FAKTURA

DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY spol. s r. o.

zkr. DIPRO spol. s r.o.®

Medians“ 1387111. 143 00Ma4

Finna zapsaná vobchodnímmm:

Tel. 241770144. 241771.. Fax 241773885

 

 

  
 

:00: 485 92 722

"010: CZ48592722

u Městského soudu v Praze odd. C, vl. 18643

e-mailzcfipro@dlp.czl

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 143 00 Praha 4, Sofijské nám. 3404

Číslo účtu: 0000000069727339 I 0800

číslo: 2019 018 Objednatel: Hlavní město Praha

číslozak.: 114-17 -06

Příjemce: Mariánské nám. 2

INV MHMP

pani Wachtlová. ms. Psč: 110 01 Praha 1.

Druh dodávky:

prolektová dokumentace IČO: 00064581

Způsob dodání : osobně DIČ: 6200064581

Platebnfpodminky: s DPH 21% Datum uskutečnění zLdá'nitel. plnění: 21 .03.19

Forma úhrady: Benkov. převodem DatumMelem faktury: 29.03.19

Variabilní symbol: Q19 018

Konstantní symbol: 0 308 Datum splatnosti: 1 5.05.19 
 

Předmět plnění:

Za provedené práce Vám účtujeme:

Stavba č. 01 38 TV Kunratice. etapa 0018 Komunikace IV - dokumentace a autorský dozor

Na základě smlouvy o dílo č. DILI20I04I00047312017 včetně dodatku č. 1, k.é.‘P17V00128902

“jsme pro Vás zhotovili dokumentaci pro výběr zhotovitele.

Cenu účtujeme v souladu s dodatkem č.1 SoD čl. Il.bod 3. II. Fáze DZS.

 

DPH 21%:

* Cena za zhotovení díla:

 

Cena celkem s DPH:
 

* Odpočet zálohy :   

K úhradě: L 114 042.50 Kč
 

 
Zhotovitel ie registrovaným dátoem DPH u FÚ Práva 12Madam. či. soon/97101290014163 ze dne 9.6.1997

Děkujeme, že jste se na nás obrátili a těšíme se na další spolupráci s Vámi! ‘
 

 



 

 

 

   

! DANOVÝ DOKLAD - FAKTURA |

D
' '

OPRAVNÍ A INŽENYRSK PROJEKTY spol.sr.o.

 

 

 

 

 

 

 

   

d' zkr. DlPRO spol. s r.o.® 435 92 722
W Modřanská 1331/11, 14300 Prahu

CZ48592722

Firmazapsanávobchodnim reistřtku: u Městského soudu vPraze odd. C, vl. 18643

Tel. 241770144, 241771639 Fax 241773885
emailzdprogdip.

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 143 00 Praha 4. Sofijské nám. 3404

Číslo účtu: 0000000089121339 I 0800

číslo: 2019 1 1 1 Objednatel: Hlavní město Praha

čislozak.: 114- 17 -08

Příjemce:
Mariánské nám. 2

INV MHMP

pani Wachtlová, Dis. PSČ: 110 01 Praha 1.

Druh dodávky:

projektová dokumentace IČO: 00084581

Způsob dodání: osobně DIČ: 6200064581

Platební podmínky: 5 DPH 21% Datum uskutečnění zdanitel. plnění: 31 .07.19

Forma úhrady: Bankov. převodem Datum vystavení faktury: 31 .07.19

Variabilní symbol: 2019 111

Konstantní symbol: 0 308 Datum splatnosti: 1 5.09.19
 

Předmět plnění:

Za provedené práce Vám účtujeme:

Stavba č. 0138 TV Kunratice, etapa 0018 Komunikace IV - dokumentace a autorský dozor

Na základě smlouvy o dilo č. DIU20I04I000473I2017 včetně dodatku č. 1. k.č. P11V00128902

jsme pro Vás zajistili stavebni povoleni v právní moci.

Cenu účtujeme v souladu SOD či. V. bod LFáze DSP b) a s dodatkem č.1 SOD čl. "bod 3. l. Fáze DSP.

30% : 305.410 Kč + 73.000 Kč = 184.523 bez DPH

 

Cena za zhotovení dila:

 

DPH 21%:
 

Cena celkem s DPH:

 

 
Odgočet zálohy :

-|vv . \\-

 

K úhradě:  199 193,80 Kč
 

 
Zhotovitel je registrovaným plátcem DPH u FÚ Praia 12 Moďany. čj. 50041I97IO1ZSW4163 zedne9.6.1997

Děkujeme. že jste se na nás obrátili a těšíme se na další spolupráci s Vámi!

 

I”

 

 

 



  

——'

a

INV MHMP INV

 


