
 

 

 

Obec Lichoceves, se sídlem Lichoceves 20, 252 64 Lichoceves  

IČO: 00640735   

zast. starostkou, paní Ditou Masopustovou   
a   
Obec Svrkyně, se sídlem Svrkyně 94, 252 64 Svrkyně  

IČO: 00640743   

zast. starostou, panem Bc. Františkem Šafránkem   
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento   

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci ze dne 20.04.2015   
I.   

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 20.04.2015 mezi sebou uzavřely   

smlouvu o spolupráci týkající se připojení vodovodního přivaděče budovaného obcí   

Lichoceves k vybudovanému vodovodu pro veřejnou potřebu vybudovaného obcí   

Svrkyně (dále jen „Smlouva o spolupráci“).   

2. Smluvní strany se ve čl. VII a VIII Smlouvy o spolupráci dohodly, že za zajištění   

možnosti napojení vodovodu obce Lichoceves uhradí tato obci Svrkyně celkovou   

částku ve výši 500.000,- Kč, a to v termínech a částkách uvedených ve čl. VIII   

Smlouvy o spolupráci.   

3. Obec Lichoceves prohlašuje, že na předmětnou stavbu „Vodovod v obci   

Lichoceves, v částech obce Lichoceves a Noutonice“ bylo dne 28.01.2020  vydáno   

územní rozhodnutí Obecním úřadem Velké Přílepy, stavebním úřadem, sp. zn.   

Výst.328.3-6317/2018-KU.   

II.   
1. Smluvní strany se, s ohledem na plynutí času a právní stav přípravy výstavby   

předmětné stavby, dohodly na změně pátého odstavce čl. VIII Smlouvy   

o spolupráci a nahrazují jeho původní znění    

„Nebude-li zahájena nebo dokončena výstavba vodovodu obce Lichoceves   

z důvodů nastalých na straně obce Svrkyně, a to nejpozději do 31. 12. 2020, je   

obec Svrkyně povinna vrátit doposud inkasovanou částku, a to do třiceti dnů od   

skutečnosti, z níž se dovozuje nemožnost zahájení nebo dokončení výstavby   

vodovodu, nejpozději do 31. 1. 2021, pokud se účastníci smlouvy nedohodnou   

jinak.“.   

následujícím ujednáním:   

„Nebude-li zahájena nebo dokončena výstavba vodovodu obce Lichoceves   

z důvodů nastalých na straně obce Svrkyně, a to nejpozději do 31. 12. 2026, je   

obec Svrkyně povinna vrátit doposud inkasovanou částku, a to do třiceti dnů od   

skutečnosti, z níž se dovozuje nemožnost zahájení nebo dokončení výstavby   

vodovodu, nejpozději do 31. 1. 2027, pokud se účastníci smlouvy nedohodnou   

jinak.“.   



 

 

 

III.   
1. Smluvní strany prohlašují, že ostatní části Smlouvy o spolupráci zůstávají  

nezměněné.  
2. Tento dodatek č. 1 obsahuje projev skutečné, pravé a svobodné vůle smluvních  

stran, na důkaz čehož smluvní strany připojují níže své podpisy.  
 

 

 

 

V Lichocevsi dne …………………2023  Ve Svrkyni dne ………………..2023   
 

 

 

……………………………….  ……………………………….   
obec Lichoceves    obec Svrkyně   
Dita Masopustová, starostka  Bc. František Šafránek, starosta   

 

 

 
DOLOŽKA podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:   

Obec Lichoceves ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve  

znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany  

obce Lichoceves splněny podmínky dané zákonem o obcích či jinými obecně závaznými předpisy, které  

jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.   

V rámci programu 4. zasedání zastupitelstva obce Lichoceves dne 29.3.2023 rozhodlo  

zastupitelstvo obce Lichoceves o uzavření této smlouvy. V rámci X. bodu programu zastupitelstva  

obce Lichoceves dne 23.3.2023. Schválilo zastupitelstvo obce Lichoceves tento dodatek č. 1 a  

kpověřilo starostku obce   

 

DOLOŽKA podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:   

Obec Svrkyně ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění  

pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany obce  

Svrkyně splněny podmínky dané zákonem o obcích či jinými obecně závaznými předpisy, které jsou  

obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.   

V rámci programu X. zasedání zastupitelstva obce Svrkyně dne XXX. rozhodlo zastupitelstvo obce  

Svrkyně o uzavření této smlouvy. V rámci X bodu programu zastupitelstva obce Svrkyně dne XXXX.  

Schválilo zastupitelstvo obce Svrkyně tento dodatek č. 1 a pověřilo starostu obce k uzavření tohoto  

dodatku. Pro hlasovalo X zastupitelů ze X přítomných.  

 

uzavření tohoto dodatku. Pro hlasovalo …. zastupitelů ze ….. přítomných.   


