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Dohoda o poskytnutí nadzemních plastových nádrží na dešťovou vodu  - 

předávací protokol 

Poskytovatel: 

Městská část Praha – Ďáblice, se sídlem Květnová 553/52, Praha – Ďáblice 

IČ 00231266, zastoupená ………………………………………………..  

 

Příjemce: 

…………………………………………………………………………………… 

bytem ……………………………………………………………………….. 

 

tímto uzavírají dohodu o bezúplatném poskytnutí nádrží v počtu ……. , které jsou poskytnuty 

k umístění na pozemku p.č. ……………….. v k.ú. Ďáblice výlučně k plnění určeného účelu. 

 

Poskytovatel tímto bezúplatně poskytuje nadzemní plastovou nádrž na dešťovou vodu v celkovém 

počtu ….. ks, a to výlučně k plnění účelu vyplývajícího z pravidel poskytnutí, která tvoří přílohu této 

dohody. 

Příjemce potvrzuje správnost údajů uvedených v žádosti o poskytnutí nádrže a souhlasí 

s podmínkami poskytnutí, tak jak s nimi byl seznámen a přejímá z podmínek vyplývající povinnosti. 

 

1. Povinnosti příjemce 

1) Příjemce je povinen nádrž na pozemku umístit tak, aby nádrž mohla plnit funkci a účel poskytnutí 

dle podmínek poskytnutí, s nimiž již v žádosti vyslovil souhlas a jež tvoří přílohu této dohody. 

Příjemce je povinen nádrž osadit na určeném místě a započít s užíváním nejpozději do 4 měsíců od 

dodání nádrže, současně je neprodleně po započetí s užíváním povinen tuto skutečnost písemně 

oznámit poskytovateli.  

2) Změna způsobu využití a přemístění na jiný pozemek v k.ú. Ďáblice je možná výlučně s předchozím 

souhlasem poskytovatele.  

3) Příjemce se zavazuje nejméně po dobu 5 let umístěnou nádrž využívat výhradně k účelu poskytnutí, 

tak jak tento vyplývá z přiložených podmínek poskytnutí. Příjemce je povinen zajistit, aby po 

specifikovanou dobu plnila nádrž požadovanou funkci, a za tímto účelem ji bude řádně užívat a 

spravovat. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakékoliv případné škody vzniklé v souvislosti 

s umístěním a používáním přidělených nádrží. 

4) Příjemce je povinen umožnit zástupci poskytovatele provedení kontroly spojené s pořízením 

fotodokumentace po dobu 5 let od oznámení umístění a započetí funkce.  

 

2. Přechod vlastnictví 

1) Okamžikem doručení oznámení o započetí funkce poskytovateli, nejpozději však uplynutím 4 

měsíců od převzetí nádrže přechází vlastnické právo k poskytnuté nádrži na příjemce. 

 

3. Sankce 

1)  V případě, že do 4 měsíců od předání nádrže nebude poskytovateli oznámeno umístění nádrže a 

započetí plnění funkce, bude poskytovatel oprávněn požadovat po příjemci úhradu smluvní pokuty 

ve výši 2.200,-Kč za každou poskytnutou nádrž. 

2) Smluvní pokutu ve výši dle odst. 1) bude poskytovatel oprávněn žádat dále:  
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a) v případě, že kdykoliv po dobu dle čl. 1. odst. 3) nebude kontrola užívání nádrže příjemcem na 

výzvu umožněna, anebo při kontrole bude prokázáno porušení podmínek poskytnutí nádrže či 

účelu přidělení nádrže a k nápravě nedojde ani do 1 měsíce od takového zjištění,  

b) v případě, že bude kdykoliv po výše uvedenou dobu zjištěno, že nádrž se na pozemku určeném 

v žádosti nenachází, přičemž poskytovatel se změnou umístění poskytovatel předem nevyslovil 

souhlas, 

c) v případě převodu vlastnického práva či skončení užívacího práva k nemovité věci, na niž, anebo 

v souvislosti s níž byla poskytnuta nádrž, nebude nejpozději do 60 dnů písemně doloženo, že práva 

a povinnosti související s tímto poskytnutím na sebe přebírá jiná osoba (právní nástupce).  

3) Smluvní pokuty se nedotýkají případných nároků na náhradu škody pro případ nedodržení závazků 

příjemce z této dohody. 

 

4. Závěrečná ustanovení  

1) Ujednání výslovně neupravená odlišně v této dohodě se řídí ustanoveními občanského zákoníku, 

zejména ustanoveními o účelově vázaném daru movité věci. 

2) Poskytnutí předmětné nádrže a uzavření této dohody bylo schváleno usnesením Rady Městské 

části Praha – Ďáblice č. … ze dne ……….. . 

3) Strany této dohody stvrzují, že dne ……………………….. byla poskytovatelem předána poskytnutá 

nádrž v počtu …… kusů, kdy tato byla příjemcem převzata.  

 

 

Přílohy:  

Pravidla pro poskytnutí plastových nadzemních nádrží na dešťovou vodu v k.ú. Ďáblice 

 

V Praze – Ďáblicích dne …………….. 

 

 

 

 

 

Za poskytovatele: ……………………………   Příjemce: ……………………………. 

   

 

 

Poznámky: 


