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      Evidenční číslo smlouvy: 

 

S M L O U V A  
o úhradě nákladů obcím z rozpočtu Karlovarského kraje - na pořízení změny územního plánu 

vyplývající ze Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje nebo z jejich aktualizací 

uzavřená na základě § 45 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,  

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 

Smluvní strany: 
 

Karlovarský kraj 
Sídlo: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 

Identifikační číslo:  70891168 

DIČ: CZ70891168 

Zastoupený:    

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 

 27-5622800267/0100 

 ČSOB, a.s., 

 197889578/0300 

 Česká spořitelna, a.s. 

 7613272/0800 

 PPF Banka, a.s. 

 2022990024/6000 

Datová schránka:        siqbxt2 

Administrující odbor: odbor regionálního rozvoje  

(dále jen „Karlovarský kraj“) 

 

a 

 

Název obce   

Adresa sídla:  

Identifikační číslo: 

DIČ:   

Zastoupena:   

Bankovní spojení:   

Číslu bankovního účtu: 

E-mail: 

Je/není plátce DPH:  

(dále jen „oprávněný“) 

 

Článek I. 

Účel smlouvy 
 

1. Účelem této smlouvy je úhrada nákladů na pořízení Změny č. ___ Územního plánu / Územního plánu 

obce (města) / Územního plánu sídelního útvaru ___________________________________ 

z rozpočtu Karlovarského kraje vyvolaných potřebou jeho uvedení do souladu se Zásadami 

územního rozvoje Karlovarského kraje či jejich aktualizacemi dle § 45 odst. 2 zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řadu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„stavební zákon“), podle kterého kraj hradí náklady na pořízení změny územního plánu, jestliže tato 

změna vyplývá ze zásad územního rozvoje nebo jejich aktualizací. 

2. Smlouva je uzavřena na základě údajů uvedených v žádosti o úhradu nákladů obcím z rozpočtu 

Karlovarského kraje - na pořízení Změny č. ___ Územního plánu / Územního plánu obce (města) / 

Územního plánu sídelního útvaru _______________________________ ze dne _____. 
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Článek II. 

Výše nákladů 
 

1. Karlovarský kraj uhradí oprávněnému náklady na pořízení Změny č. ___ Územního plánu / Územního 

plánu obce (města) / Územního plánu sídelního útvaru ___________________________________ 

ve výši ___________________ Kč. 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že výše nákladů je konečná a zahrnuje veškeré náklady 

oprávněného. 

 

Článek III. 

Způsob úhrady nákladů 
 

1. Náklady na pořízení Změny č. ___ Územního plánu / Územního plánu obce (města) / Územního plánu 

sídelního útvaru ___________________________________ budou uhrazeny jednorázově 

bankovním převodem na účet oprávněného uvedený v této smlouvě, a to do 45 dnů ode dne uzavření 

této smlouvy. 

 

 

Článek IV. 

Závěrečná ujednání 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. 

nebo 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran s účinností ode dne zveřejnění 

v registru smluv. 

2. Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných, postupně číslovaných dodatků 

na základě dohody obou smluvních stran. 

3. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

4. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě náleží Karlovarskému kraji a jedno 

oprávněnému. 

5. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada Karlovarského kraje usnesením č… RK ……….  

ze dne………..  

 

 

 

 

 

V___________________ dne _________  V Karlových Varech dne __________  

 

 

 

 

 

 

   

za oprávněného  za Karlovarský kraj  
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Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede Karlovarský kraj, kontakt 

na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: …………………….. 

 

 

 

 

Za správnost: jméno, příjmení, vlastnoruční podpis  

 

 

Dokument vyhotoven na základě usnesení RKK/ZKK č.:  ………………………………………                                               
provedení předběžné řídící kontroly dle § 26 odst. 1 zák. č. 320/2001 Sb. a § 1, 131 vyhl.  č.  416/2004 Sb. 
 

Příkazce operace:                                          Správce rozpočtu:                                                 
 

 

 

Osoba odpovědná za věcnou správnost dokumentu potvrzuje, že byl vyhotoven v souladu se zněním, které  
bylo schváleno výše uvedeným usnesením, a po obsahové stránce nedošlo po jeho schválení ke změnám.  

Doložka byla vyhotovena a za věcnou správnost zodpovídá: 

 

Příjmení: ………………………………………………..        dne:                              podpis:  

 


