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Sm uvn' strany

Město Usti nad Orlicí
lČ 00279676
se sídlem Sychrova 16, 562 01 Ústi nad Orlici
zastoupené Petrem Hájkem, starostou
(dále též jen ,,město")

a

Pardubický kraj
lČ: 70892822
se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
(dále též jen ,,kraj")

uzavÍrajÍ níže uvedeného data tuto

SMLOUVU O SPOLUPRÁCI PŘI STAVBĚ
Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí, areál Perla

ČI. l.
Úvodní ustanovení

1. Pardubický kraj má zájem na realizaci stavby ,,Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí
nad Orlicí, areál Perla" (dále jen stavba). Stavba bude realizována dle projektové
dokumentace navazujÍcÍ na dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo
zařízení z června 2016 ,,Střední škola uměleckoprůmyslová Ústi nad Orlici, areál
Perla 01, na parcelách č. st. 52/1, st. 52/7 a 3170 v k.ú. Ústí nad Orlicí" zpracované
společnosti MS plan, s.r.o., lČ: 16190513, U Nikolajky 1085/15, 150 03 Praha 3 v červnu
2016.

2. Společnost MS plan s.r.o. udělila Městu Ústi nad Orlici souhlas s postoupením licence
(oprávněni k výkonu práva dílo užít jakýmkoliv způsobem a v jakémkoliv rozsahu bez
omezení) třetí osobě - Pardubickému kraji, a to za účelem realizace dalších stupňů
projektové dokumentace a následného zhotoveni díla.

3. Stavba je v souladu s územním plánem a s vydaným regulačním plánem ,,Revitalizace
území Perla 01 v Ústi nad Orlici". Regulační plán byl vydán 18. 4. 2016 usnesením
Zastupitelstva města Ústi nad Orlicí číslo 240/11/ZM.

ČI. II.
Spolupráce smluvních stran

Kraj a město se dohodly, že realizace stavby proběhne za nás|edujÍcÍch podmínek:

- Město zajisti potřebné demolice stávajících budov.
- Město zajisti vybudování veškerých potřebných inženýrských sítí na hranici stavby

v rozsahu dle regulačnIho plánu včetně výstavby trafostanice, a to bez ohledu na
realizaci ostatních plánovaných staveb v lokalitě Perla.

- Kraj jako součást stavby vybuduje chodník o šířce 2 m podél stavby.
- Kraj vybuduje pro potřeby stavby parkovací místa.
- Město pro potřeby stavby zajistí provizorní komunikaci jako přístup na staveniště. Do

termínu kolaudace stavby (předpoklad 6/2020) město zajisti vybudování příjezdové
místní komunikace, která bude zajišt'ovat dopravní napojeni stavby. Součásti místní
komunikace bude napojeni až ke vstupu do stavby.
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- Smluvní strany provedou majetkoprávní vypořádání všech pozemků dotčenýchstavbou (včetně parkovacích mist a chodníku podél stavby) po jejím dokončení na
základě geodetického zaměřeni skutečného stavu.

ČI. III.
Závěrečná ustanoveni

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží 2 stejnopisy.
3. Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními

stranami.
4. Smluvní strany proh|ašují, že ujednání v této smlouvě obsažená jsou jim jasná a

srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné
vůle. Na důkaz tohoto tvrzeni smluvní strany připojují niže své podpisy.

5. Smlouva byla projednána Radou města Ústi nad Orlici dne 20.03.2017 a schválena
usnesením číslo 1897/79/RM/2017.

6. Smlouva byla pro'ednána Radou Pardubického kraje dne a schválena
usnesením číslo R /.tľ..

V Ústi nad Orlici dne 11.04.2017 V Pardubicích dne

-5 -06- 2017

Petr H 'jek
starosta sta

j¢:'"j

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . .jUDr. Martin Netolick' . .
hejtman kraje
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