Dohoda o převzetí závazku
(převzetí investorství)
Dohoda uzavřená mezi těmito stranami:
1.

Obec Bezkov
Sídlo : Bezkov 71, 669 02
IČO 00600121
Jednající: panem Ing. Markem Pokorným, starostou obce
(dále jen ,,obec“)

(dále jen „ předávající44)
a
2.

Vodovody a kanalizace Znojemsko, d.s.o.
Kotkova 20, 669 02 Znojmo
IČO 45671745
bankovní spojení: ČS, a.s., Znojmo 1580764369/0800
zastoupené Ing. Luďkem Mullerem, tajemníkem
(dále jen „ přebírající44)

Na základě žádostí předávajícího o převzetí investorství a odsouhlasení převzetí investorství
předsednictvem DSO VaK Znojemsko, se přebírající zavazuje převzít od předávajících
veškerá práva a povinnosti vyplývající z investorství ke stavbě:

„Veřejná kanalizace obce Bezkov s výtlakem do obce Citonice“
Na základě této dohody se přebírající zavazuje stavbu provést a dokončit v souladu
s vydanými rozhodnutími o umístění stavby, podmínkami vydaných závazných stanovisek
dotčených orgánů ke stavbě, podmínkami vyjádření dotčených organizací a správců sítí,
v souladu s uzavřenými smlouvami o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene a
smlouvami o právu provést stavbu s vlastníky dotčených pozemků a stavebním povolením.
Na stavbu bylo vydáno:
- Rozhodnutí o umístění stavby ě.j. MUZN 132787/2019 , které vydal Městský úřad
Znojmo, Odbor výstavby dne 22.11.2019
- Územní souhlas ě.j. MUZN 142877/2019, které vydal Městský úřad Znojmo, Odbor
výstavby dne 8.12.2019
Přebírající se dále zavazuje převzít závazky předávajícího z vystavených objednávek a
uzavřených smluv, dále zajistit veškeré činnosti vedoucí k realizaci akce ( podat žádosti o
poskytnutí dotace, zajistit výběrové řízení na zhotovitele a veškeré potřebné činnosti vedoucí
k realizaci akce)
Předávající se zavazují administrativně a finančně přispět na realizaci akce.

Tato dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží předávající
i přebírající.
Na důkaz souhlasu s obsahem této dohody ji její účastníci podepisují.
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Iríg. Luděk Miiller
tajemník ZSO VaK Znojemsko

Ing. Marek Pokorný
starosta obce Bezkov

