
Podklady na zasedání ZM dne: 21.10.2021 

 

OSM. Název materiálu: Smlouva o spolupráci s ŘSD ČR, 

chodník u silnice I/35 

 

 

Předkládá: Ing. Tomáš Hocke 

 

 

Vypracoval: Stanislava Syrotiuková 

 

 

Zúčastní se projednávání v ZM: Mgr. Dagmar Šrytrová 

 

 

Předložení materiálu uloženo:       

 

Přílohy:  

smlouva 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: 

zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění  

 

Projednáno v:       

      

 

 

Vztah k rozpočtu města: nemá vliv na rozpočet města 

 

Zdůvodnění a vysvětlení:  

Usnesení RM č. 628/2021  ze dne 30.9.2021 

RM doporučuje  

ZM uzavření smlouvy o spolupráci na stavbu "Chodník z Kamence k čerpací stanici Benzina podél silnice I/35" 

s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, příspěvkovou organizací, IČO 65993390 dle předloženého materiálu s 

podmínkou, že město Turnov získá dotaci ze SFDI.  

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0]  

 

Odbor správy majetku překládá zastupitelstvu města ke schválení smlouvu o spolupráci s Ředitelstvím 

silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, která je uzavírána v rámci přípravy stavby 

"Chodník z Kamence k čerpací stanici Benzina podél silnice I/35". 

V roce 2019 byla v rámci projektové přípravy výše uvedené stavby s ŘSD ČR uzavřena smlouva o 

právu provést stavbu, na stavbu chodníku a dále smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene - služebnosti na pokládku veřejného osvětlení. 

Na stavbu nového chodníku máme vydané stavební povolení. Celková rozpočtovaná cena stavby je ve 

výši 18,355 mil. Kč vč. DPH. Stavebními objekty jsou chodník v rozpočtované částce 10,867 mil. Kč 

vč. DPH, veřejné osvětlení v rozpočtované částce 2,638 mil. Kč vč. DPH a dešťová kanalizace v 

rozpočtované částce 4,560 mil. Kč vč. DPH, vedlejší rozpočtové náklady ve výši 0,287 Kč vč. DPH.  

V srpnu 2021 proběhla schůzka se zástupcem ŘSD ČR ohledně již konkrétní spolupráce při výstavbě 

chodníku. S realizací ŘSD počítá v roce 2022.  Dešťová kanalizace je navržena ve stávajícím příkopě, 

který zachycuje vody ze silnice I/35. Nad novým zatrubněním bude realizována vlastní stavba 

chodníku. Dle předložené smlouvy o spolupráci bude ŘSD financovat dešťovou kanalizaci v 

rozpočtované výši 4,5 mil.Kč vč. DPH a Město Turnov by financovalo chodník a veřejné osvětlení a 

vedlejší rozpočtové náklady v celkové  výši 13,794 mil. Kč vč. DPH. Po zveřejnění výzvy na podzim 

2021 bude na stavbu nového chodníku podána žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury.  

Dle předložené smlouvy o spolupráci bude výběrové řízení na zhotovitele stavby realizovat ŘSD ČR, 

Město Turnov bude mít dva členy ve výběrové komisi. S vybraným zhotovitelem budou podepsány 

následně dvě samostatné smlouvy o dílo - ŘSD ČR na výstavbu dešťové kanalizace a Město Turnov 

na výstavbu chodníku a veřejného osvětlení. Výstavba chodníku bude realizována v případě získání 



dotace v roce 2023. V případě, že dotaci Město Turnov na výstavbu nového chodníku nezíská, nebude 

stavba v roce 2023 realizována a bude podána nová žádost o dotaci. 

 

Navrhované usnesení ZM: 
ZM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci na stavbu "Chodník z Kamence k čerpací stanici 

Benzina podél silnice I/35" s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, příspěvkovou organizací, IČO 65993390 

dle předloženého materiálu. 
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Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace,  
Na Pankráci 546/56, 145 05  Praha 4 – Nusle 
Zastoupená: Ing. Janem Wohlmuthem, 
Ředitelem Správy Liberec 
Zeyerova 1310/2, 460 55 Liberec 
IČO: 659 93 390 
DIČ: CZ65993390 
(dále „ŘSD ČR“) 

a  

Město Turnov 
Antonína Dvořáka , 511 01 Turnov 
IČO: 002 76 227 
DIČ: CZ00276227 
Zastoupené: Ing. Tomášem Hockem, starostou 
(dále „Město“)  

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku   
  

S M L O U V U   O    S P O L U P R Á C I  
 

jejímž cílem je koordinace činností při realizaci stavby „Chodník z Kamence k čerpací 
stanici Benzina podél silnice I/35“ zařazené v ISPROFOND 500 111 0007.  

  

I. 
Účel a předmět smlouvy  

 

1. Projekt má charakter stavby chodníku a dešťové kanalizace pro odvodnění silnice I/35. 
Jedná se o novostavbu v rámci zvýšení bezpečnosti chodců i motorové dopravy ve městě 
Turnov. Řeší stavbu chodníku a nástupních ostrůvků zastávek autobusové dopravy 
v délce 855,47 m chodníku a 100,46 m autobusových zastávek (SO.101), dešťové 
kanalizace v délce 602 m (SO-301) a veřejného osvětlení v celé délce chodníku (SO-401).  

2. Stavba zahrnuje: 
a) objekty realizované Ředitelstvím silnic a dálnic ČR z prostředků Státního fondu 

dopravní infrastruktury (SFDI), 
b) objekty realizované Městem Turnov, u kterých město požádá o finanční příspěvek 

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury nebo jiných dotací, 
c) objekty realizované Městem Turnov z jeho vlastních prostředků 

3. Uvedené části staveb budou realizovány jako celek. Na základě dohody zúčastněných 
stran je stavba rozdělena na jednotlivé objekty podle toho, jakým podílem bude každá 
ze smluvních stran hradit náklady realizace.   

4. Účelem smlouvy je proto koordinace činností obou účastníků při přípravě a realizaci této 
stavby až do jejího uvedení do provozu, avšak bez sdružení finančních prostředků, věcí 
či jiných majetkových hodnot. 

5. Účastníci smlouvy tímto deklarují, že účelem smlouvy není společné vykonávání 
ekonomických  činností. 

6. Příspěvek z rozpočtu SFDI nebo jiných dotací pro město Turnov bude upřesněn podle 
přidělené dotace. 
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II. 
Závazky smluvních stran 

 
1. Ředitelství silnic a dálnic ČR se zavazuje: 

  
a) zajistit výkon funkce stavebního dozoru a kontrolu množství a kvality prací, dodržování 

technických norem a technologických postupů při budování objektů ŘSD ČR včetně 
jejich převzetí od zhotovitele, 

b) z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury realizovat stavební objekty  
stavby v celkovém maximálním rozsahu orientačních nákladů stanovených 
projektantem stavby takto: 

celkem Kč s DPH   4.560.834,10 Kč 

DPH bude vyměřena dle sazby podle platných právních předpisů 
 

Číslo 
objektu 

Název objektu 
Rozpočtový náklad 

s DPH v Kč 

SO 301 Dešťová kanalizace 4 560 834,10 

 Celkem Kč s DPH 4 560 834,10 

 
c) zajistit vypracování zadávací dokumentace stavby (ZDS) – projektovou dokumentaci 

pro provedení stavby (PDPS) a soupisy prací pro stavební objekty stavby zmíněné pod 
bodem II.1.b), 

d) zajistit podklady, přípravu zadání i průběh veřejné zakázky pro společný výběr 
zhotovitele celé stavby v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách 
v platném znění, ostatními právními předpisy a vnitřními normativními akty vydanými 
generálním ředitelem ŘSD ČR, 

e) zajistit majetkoprávní vypořádání pozemků a staveb dotčených stavbou objektu 
SO 301. 

 
2. Město Turnov se zavazuje: 

  
a) z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury nebo jiných dotací a z vlastních 

prostředků realizovat stavební objekty stavby a úhradu faktur v celkovém 
maximálním rozsahu orientačních uznatelných nákladů stanovených projektantem 
takto: 

celkem Kč s DPH   13.794.223,91 Kč 

DPH bude vyměřena dle sazby podle platných právních předpisů 
 

Číslo 
objektu 

Název objektu 
Rozpočtový náklad 

s DPH v Kč 

SO 101 Chodník 10 867 522,52 

SO 401 Veřejné osvětlení 2 638 721,39 

 Vedlejší rozpočtové náklady 287 980,00 

 Celkem Kč s DPH 13 794 223,91 

 
b) zajistit vypracování zadávací dokumentace stavby (ZDS) – projektovou dokumentaci 

pro provedení stavby (PDPS) a soupisy prací pro stavební objekty stavby zmíněné 
pod bodem II.2.a), 

c) z vlastních prostředků realizovat části stavebních objektů stavby, které budou 
rozhodnutím SFDI o poskytnutí finančních prostředků vymezeny jako neuznatelný 
náklad a jako podíl spolufinancování akce z rozpočtu města, a úhradu faktur v rozsahu 
odpovídajícímu tomuto rozsahu, 
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d) zajistit výkon funkce stavebního dozoru a kontrolu množství a kvality prací, dodržování 
technických norem a technologických postupů při budování objektů Města Turnov, 
včetně jejich převzetí od zhotovitele, 

e) zajistit pořízení dokumentace skutečného provedení stavebních objektů ve vlastnictví 
Města Turnov, 

f) účinně spolupracovat při majetkoprávním vypořádání s Českou republikou – ŘSD ČR. 
 

3.  Obě smluvní strany se zavazují vykonávat společně následující činnosti: 
  

a) zajištění výběru zhotovitele stavby v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných 
zakázkách v platném znění, a podle vnitřních normativních aktů vydaných generálním 
ředitelem ŘSD ČR za účasti zástupce Města Turnov. Město Turnov budou 
v hodnotící komisi zastupovat dva členové a dva náhradníci, 

b) rozhodnutí o výběru vybraného zhotovitele a oznámení tohoto rozhodnutí jak 
vybranému uchazeči tak ostatním uchazečům, 

c) uzavření smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem, 
d) předání staveniště zhotoviteli, 
e) vyžadování autorského dozoru stavby v potřebném rozsahu. 

 
III. 

Financování akce  
 

1. Finanční prostředky, věci či jiné majetkové hodnoty účastníků nebudou sdružovány. 
2. Každý účastník smlouvy bude financovat své objekty stavby samostatně, náklady bude 

uhrazovat na základě samostatných a oddělených faktur vystavovaných zhotovitelem 
stavby pro každého účastníka zvlášť, a to v souladu s rozdělením podle článku II. této 
smlouvy. 

3. Pro účely průběžné evidence čerpání finančních prostředků stavby jako celku se 
budou Město Turnov a ŘSD ČR navzájem informovat o nákladech své části stavby 
poskytováním kopií faktur za provedené práce. 

4. Po dokončení stavby zpracují obě strany samostatně závěrečné vyúčtování stavby. 
5. Náklady uváděné v článku II. odst. 1 a 2 této smlouvy jsou orientačně stanovené 

projektantem v průběhu zpracování projektové dokumentace a oceněné soupisy prací 
v cenové úrovni 2021 budou upřesněny nabídkou v rámci výběru zhotovitele stavby na 
podkladě PDPS a soupisu prací ze zadávací dokumentace stavby (ZDS). 

 
IV. 

Vlastnictví majetku 
  

1. Smluvní strany budou jimi financované objekty stavby sami a samostatně dozorovat a 
přebírat od zhotovitele. Vlastnické právo k jednotlivým objektům vznikne v souladu 
s článkem VII. odst. 6 a 7 této smlouvy. 

2. Stavební objekt SO 301 přejde do vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření 
pro ŘSD ČR. 

3. Stavební objekty SO 101 a SO 401 přejdou do vlastnictví Města Turnov. 
4. V uvedeném rozdělení a rozsahu budou smluvní strany uplatňovat vůči zhotoviteli i opravy 

vad díla, které se projeví v záruční době. 
 

V. 
Rozhodování smluvních stran 

 

1. Při obstarávání činností, které zabezpečují výstavbu jednotlivých objektů stavby podle 
rozdělení v článku II. odst. 1 a 2 této smlouvy, zejména financování, stavební dozor, 
kontrolu kvality prací a dodržení technologie na nich, uhrazování faktur a přebírání 
dostavěných objektů či jejich částí, jednají smluvní strany navenek každá samostatně 



4 
 

svými smluvními zástupci nebo na základě plné moci pověřenými právnickými nebo 
fyzickými osobami. 

2. Ve věcech společně vykonávaných činností podle článku II. odst. 3 této smlouvy rozhodují 
smluvní strany navenek společně a jednomyslně, pokud v konkrétním případě nestanoví 
jinak. 

 
VI. 

Průběh spolupráce 
 

1. Závazky z této smlouvy vznikají dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami s tím, 
že k realizaci smluvních závazků dojde poté, co Město Turnov bude mít potvrzeno získání 
finančních prostředků ze SFDI. 

2. Závazky z této smlouvy zanikají splněním vzájemných závazků dnem, kterým bude 
provedeno majetkové vypořádání stavebních pozemků a staveb na nich.  

3. Povinnost plnit závazky může zaniknout i před touto právní skutečností, a to odstoupením 
od smlouvy. 

  
VII. 

Ostatní ujednání  
 

1. Vztahy účastníků smlouvy jsou založeny na dobrovolnosti, rovnosti a právu společně 
rozhodovat o otázkách spolupráce. 

2. Účastníci smlouvy jsou povinni řádně a včas plnit všechny závazky v souladu s touto 
smlouvou. 

3. Účastníci smlouvy se zavazují řádně spolupracovat a včas se navzájem informovat 
o všech podstatných okolnostech, které mohou mít vliv na řádné plnění účelu této 
smlouvy. 

4. Účastníci smlouvy jsou povinni zdržet se jakékoliv činnosti, která by mohla ztížit dosažení 
účelu této smlouvy. 

5. V případě neplnění závazků vyplývajících z této smlouvy některou ze smluvních stran 
bude zahájeno jednání k dosažení nápravy. Nebude-li dohody o nápravě dosaženo, má 
druhá strana právo od této smlouvy odstoupit podle článku VI. odst. 3 této smlouvy. Pokud 
z důvodů neplnění závazků z této smlouvy nebo odstoupením od smlouvy dojde 
k přerušení stavby, veškeré náklady s tím spojené ponese strana, která tento stav 
zavinila. 

6. Po dokončení akce a jejím závěrečném vyúčtování zůstane část stavby realizovaná 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, včetně součástí a příslušenství ve smyslu zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, ve vlastnictví České 
republiky s příslušností hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR s právem reklamovat 
vady této části stavby do konce záruční doby, s výjimkou objektů financovaných ŘSD ČR 
na majetku Města Turnov. 

7. Část stavby realizovaná Městem Turnov z prostředků SFDI nebo jiných dotací a vlastních 
prostředků se její výstavbou stává vlastnictvím Města Turnov s právem reklamovat vady 
této části stavby do konce záruční doby. 

8. Veškeré majetkové vtahy mezi účastníky této smlouvy budou výše uvedeným způsobem 
vypořádány. 

  
VIII. 

Závěrečná ustanovení  
 

1. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku a předpisů souvisejících. 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží dvě vyhotovení. 
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3. Veškeré změny této smlouvy lze provést pouze písemnými dodatky podepsanými 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

4. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající zůstávají v platnosti i v případě eventuální 
změny názvu účastníků smlouvy. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely vážně, srozumitelně, pro obě 
strany určitě, na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni či za jinak nápadně 
nevýhodných podmínek. 

6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Města Turnov č. .....................  ze 
dne ………...2021. 

7. Smlouva je platná a účinná dnem podpisu smluvních stran. 
  
  
  
  

V Liberci dne ……………………..                        V Turnově dne ……………………  
  
 
 
 
 

   
…………………………….………..                        …………………………………….…. 

Ing. Jan Wohlmuth                                            Ing. Tomáš Hocke 
          ředitel Správy Liberec                                         starosta Města Turnov   
 
 
 

 
 


