
 

 

Městská část Praha –  Ďáblice  
Zastupitelstvo městské části  

 

12. zasedání 
dne 14.10. 2020 

 

 

USNESENÍ č. 128/20/ZMČ 
 

ke Studii proveditelnosti Regionální varianty Pražského okruhu – 
Smlouva o spolupráci 

 
 
 
Zastupitelstvo MČ po projednání 
 
I. schvaluje 
uzavření Smlouvy o spolupráci s  
- Městskou částí Praha-Dolní Chabry, se sídlem Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 

Praha 8, IČO: 00231274, zastoupenou starostkou městské části Mgr. Kateřinou 
Šilhovou Šafránkovou, 

- Městskou částí Praha-Suchdol, se sídlem Suchdolské náměstí 734/3, 165 00 Praha 
– Suchdol, IČO: 00231231, zastoupenou starostou městské části Ing. Petrem 
Hejlem, 

- Obcí Radonice, se sídlem Na Skále 185, 250 73 Radonice, IČO 00 240 681, 
zastoupenou starostou obce Ing. Stanislavem Němcem, MBA, 

- Obcí Veleň, se sídlem Hlavní č.p. 7, 250 63 Veleň, IČO: 00240940 
zastoupenou starostou obce Ing. Jiřím Kazdou, 

- Obcí Přezletice, se sídlem Veleňská 48, 250 73 Přezletice, IČO: 00240656 
zastoupenou starostou obce Tomášem Říhou,  

jejímž předmětem je ujednání vzájemných podmínek a postupů týkajících se 
vypracování projektu – vyhotovení aktualizace studie proveditelnosti Regionální 
varianty vedení Pražského okruhu a jeho financování.  
 
II. pověřuje 
starostu uzavřením Smlouvy o spolupráci dle odst. I. tohoto usnesení, která je přílohou 
usnesení. 
 

 

 

 

 

 

 
     Ing. Jan Hrdlička                                 Ing. Miloš Růžička  
       místostarosta  starosta  

 



 

 

Smlouva o spolupráci a poskytnutí finančního 
příspěvku 

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřely: 

 

1) Městská část Praha-Dolní Chabry, sídlem Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8, 

IČO: 00231274, 

zastoupená starostkou městské části Mgr. Kateřinou Šilhovou Šafránkovou 

2) Městská část Praha-Suchdol, sídlem Suchdolské náměstí 734/3, 165 00 Praha – Suchdol, 

IČO: 00231231, zastoupená starostou městské části Ing. Petrem Hejlem 

3) Městská část Praha-Ďáblice, sídlem Osinalická 1104/13, 182 02 Praha 8 - Ďáblice, 

IČO: 00231266, 

zastoupená starostou městské části Ing. Milošem Růžičkou 

4) Obec Radonice, sídlem Na Skále 185, 250 73 Radonice, IČO 00 240 681, zastoupená starostou 

obce Ing. Stanislavem Němcem, MBA 

5) Obec Veleň, sídlem Hlavní č.p. 7, 250 63 Veleň, IČO: 00240940 

zastoupená starostou obce Ing. Jiřím Kazdou 

6) Obec Přezletice, sídlem Veleňská 48, 250 73 Přezletice, IČO: 00240656 

zastoupená starostou obce Tomášem Říhou 

(dále též jako „smluvní strany“) 

I. Předmět smlouvy 

I.1 Smluvní strany se v rámci iniciativy Starostové pro okruh dlouhodobě snaží řešit problematiku 

dobudování silničního okruhu kolem Prahy (dále jen „SOKP“). V rámci svých aktivit dlouhodobě 

upozorňují na nedostatek variantního posouzení vedení trasy okruhu a zajištění komplexního 

multikriteriálního porovnání možných řešení organizace tranzitní a obslužné dopravy na vnějším území 

hl.m. Prahy a přilehlé části Pražské aglomerace. Alternativní variantou k prosazované variantě dle A-

ZUR je tzv. Regionální varianta vedení Pražského okruhu. Předmětem této smlouvy je vyhotovení 

aktualizace studie proveditelnosti Regionální varianty (dále jen „Projekt“).  

I.2 Odborným dodavatelem Projektu je sdružení Ing. Milan Strnad, IČO: 165 13 819, se sídlem 

Keltská 109, Dolní Břežany – Lhota a Nýdrle – projektová kancelář spol. s r.o., IČO: 284 74 961, se 

sídlem Nad Okrouhlíkem 2365/17, Praha 8-Libeň (dále jen „Dodavatel“).  

I.3 Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem ujednání vzájemných podmínek a postupů 

týkajících se vypracování Projektu a jeho financování, jak je dále uvedeno v této smlouvě. 

 

II. Pověření k uzavření smlouvy s Dodavatelem 

II.1 Smluvní strany po vzájemné dohodě a projednání pověřují k jednání s Dodavatelem a uzavření 

smlouvy o dílo, jejímž předmětem bude vyhotovení Projektu, jakož i k dalším souvisejícím jednáním a 

úkonům, městskou část Praha-Dolní Chabry, se sídlem Hrušovanské náměstí 253/5, 184 00 Praha 8, 

IČO: 00231274, zastoupenou starostkou obce Mgr. Kateřinou Šilhovou Šafránkovu (dále jen 

„Objednatel“). 



 

 

II.2 Objednatel je oprávněn uzavřít s Dodavatelem smlouvu o dílo, nebo obdobnou smlouvu, 

zejména za těchto podmínek: 

a. Předmětem smlouvy bude vyhotovení Projektu (dále jen „Dílo“) Dodavatelem; 

b. Cena Díla je 499.000.000 Kč včetně DPH; 

c. Termín dodání Díla bude nejpozději do 30. 11. 2020; 

d. Dílo bude předáno Objednateli v počtu vyhotovení 6 (slovy: šest).  

II.3 Objednatel je povinen o stavu a výsledku jednání s Dodavatelem bezodkladně informovat 

ostatní smluvní strany, a návrh textu Smlouvy o dílo s Dodavatelem projednat s ostatními smluvními 

stranami před jejím uzavřením. Objednatel je dále povinen oznámit ostatním smluvním stranám den 

uzavření Smlouvy o dílo s Dodavatelem. 

 

III. Poskytnutí finančního příspěvku 

III.1 V souladu se společným záměrem v rámci iniciativy Starostové pro okruh se smluvní strany 

dohodly na společném financování ceny Díla.  

III.2 Výše finančního příspěvku jednotlivé smluvní strany se určila na základě předchozí dohody 

zúčastněných obcí a městských částí.  Smluvní strany výslovně souhlasí s navrženým postupem určení 

výše finančního příspěvku. 

III.3 městská část Praha-Dolní Chabry    200 000 Kč 

městská část Praha-Suchdol     100 000 Kč 

městská část Praha-Ďáblice                   80 000  Kč 

obec Radonice         50 000 Kč 

obec Přezletice         39 000 Kč 

obec Veleň         30 000 Kč 

III.4 Úhrada finančních prostředků bude probíhat následujícím způsobem: 

MČ Dolní Chabry uhradí Dodavateli celou částku ve výši 499 000 Kč do 10 dnů od předání 

Díla, nejpozději do 30. 11. 2020. 

III.5      Finanční příspěvek každá jednotlivá smluvní strana složí na bankovní účet MČ Dolní Chabry, 

č.ú.: 

           2000 704 349/0800 vedený u České spořitelny a.s., VS: 00231231. 

 

IV. Zánik smlouvy 

IV.      V případě, že do 3 měsíců od uzavření této smlouvy nedojde k zavření Smlouvy o dílo mezi 

Objednatelem a Dodavatelem, tato smlouva zaniká, nebude-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak. 

 

V. Závěrečná ustanovení 

V.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě písemné dohody smluvních stran, a to formou po sobě 

číslovaných dodatků. 

V.2 Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé 

smluvní strany. 

V.3 Za písemnou formu nebude pro účely této smlouvy považována výměna e-mailových, či jiných 

elektronických zpráv. 

V.4 Smluvní strany nejsou oprávněny jednostranně započíst své pohledávky vzniklé z této smlouvy. 



 

 

V.5 Tato smlouva, jakož i veškeré právní vztahy z ní vzniklé nebo s ní související, se řídí českým 

právem. 

V.6 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné či nicotné, nedotýká 

se tato skutečnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany bez zbytečného odkladu dohodou 

nahradí takové ustanovení smlouvy novým ustanovením platným a účinným, které bude nejlépe 

odpovídat původně zamýšlenému účelu. 

V.7 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední stranou. 

V.8 Tato smlouva je sepsána v počtu 6 vyhotovení, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom 

vyhotovení. 

V.9 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé, vážné a svobodné vůli a že 

nebyla uzavřena za jakéhokoliv nátlaku či tísně ani pod hrozbu násilí nebo lstí. 

V.10 Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 

Sb., o registru smluv v platném uveřejnění Městská část Praha-Dolní Chabry. Tato smlouva nabývá 

účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

 
 

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení): Tato 
smlouva byla schválena: 

- Zastupitelstvem Městské části Praha-Dolní Chabry dne __.__.2020, usnesením 

č………………… 

- Zastupitelstvem Městské části Praha-Ďáblice dne __.__.2020, usnesením č………………… 

- Zastupitelstvem Městské části Praha - Suchdol dne __.__.2020, usnesením č………………… 

- Zastupitelstvem obce Radonice dne __.__.2020, usnesením č………………… 

- Zastupitelstvem obce Přezletice dne __.__.2020, usnesením č………………… 

- Zastupitelstvem obce Veleň dne __.__.2020, usnesením č………………… 

 

 

 

 

V _____ dne _____ 

 

 

 

_____________________________________ 

Městská část Praha-Dolní Chabry 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková  

 

V _____ dne _____ 

 

 

 

___________________________________ 

Městská část Praha-Ďáblice 

Ing. Miloš Růžička, starosta 

 



 

 

 

V _____ dne _____ 

 

 

 

___________________________________ 

Městská část Praha–Suchdol 

Ing. Petr Hejl, starosta 

 

V _____ dne _____ 

 

 

 

___________________________________ 

Obec Radonice 

Ing. Stanislav Němec, MBA, starosta 

 

 

V _____ dne _____ 

 

 

 

___________________________________ 

                    Obec Veleň 

Ing. Jiří Kazda, starosta 

 

 

V _____ dne _____ 

 

 

 

_____________________________________ 

Obec Přezletice 

Tomáš Říha, starosta 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


