Příloha č. 1
Zápisu z L1. řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice dne L2.9.2oL9

Prezenčnílistina

Jméno zastupitele:

r7

Podpis:

Ladislav Bezouška

!

lng. Pavel Brotánek

lng. Jan Chvátal
I

Martin Joza

i'U,

Jan Krejčí

W','

W
k::
ĺ

Bc. Zbyněk Kudláček

Pavla Mikušková

ź

Martin Sklenář

lng. Libor Stárek

-10-

A

3ovB-cEzđ_oo35-ń!ívoí

obec Dobřejovice'

IČooząor+1, plátce DPH

síĺdlo:Na Návsi26, 251 01 Dobřejovice

email pro doručenívÝllv k vystavení faKury: urad@dobrejovice.cz
zastoupená: Martin Sklenář, starosta
(dále jen ,,Povinná'')
a

črz oistrluuce,

a. s.,ĺČ,ząlzgo3s,DIč CŻz472go35
se sídĺemTeplická 874ĺ8,405 02 DěčínlV-Podmokly
zastoupená na základě plné moci
spolďností ELE KTRoMo NT Matějka, a.s., IĆ: 257 32633, DIČ: czz57 32633,
se sídlem Jiřího Sotky 445, 27101 Nové Strašecí
zastoupená na základě plné moci
společnostíELEKTROŚTIKA, s.r.o., IC: 4804112Ż, DIC: CŻ4B04LL22,
se sídlem U Družstva Ideál 13, 14o 0o Praha 4, jednajícíIng. Ludvíkem štikou, nar. 11. 07. 1956, jednatelem
(dále jen,,oprávněná*)

(spolďně dále též,,Smluvnístraný'),
uzavřelĺ nížeuvedeného dne, měsíce a roku tuto:

sMLoUvU o zŘÍzENÍ vĚcľÉľoBŘEMENE - stUŽEBNosTI
č: IV- 12-6021813/vB/001
,,Dobřejovice' Ve Skalici - kvN pć.757*

podle ustanovení $ t257 a násl. zákona č.89l20L2 Sb. občanského zákoníku a ustanovení $ 25 odst. 4 zákona
č. 458/2000 Sb. energetického zákona.

článek l.
Úvodní ustanovení
oprávněná je provozovate|em distribučnísoustavy (dále také,,PDs'') na územívymezeném licencí na distribuci
eleKřiny udělenou PDS EnergeticĘm regulačnímúřadem. Distribuční soustava je provozována ve veřejném
zajmu. PDS má povinnost zajišťovat spolehlivé provozování, obnovu a rozvoj distribučnísoustavy, přičemž
pokud dochází k umístění zařízení distrĺbučnísoustavy na cizí nemovitosĘ je PDS povinen podle 5 25 odst. 4
energetického zákona k této nemovitosti zříĺcĺtvěcné břemeno (služebnost).

čÉneklI.

Prchlášení o právním a faktidĺémstavu

1.

Povinná prohlašuje, že je výlučným vlastníkem:

pozemku parc.

č. 774,

v k.ú. Dobřejovĺce, obec Dobřejovice, zapsáno v katastru nemovitostí
kĘ, Katastrální pracoviště Praha - uýchod (dále jen

vedeném Katastrálním úřadem pro Středďeský

z.

,,Dotčená nemovitost'')
oprávněná je vlastníkem stavby zaŕízenídistribučnísoustavy - v zemi uložené kabelové vedení vN 22kv
(dále jen ,łařizení disÜibuční soufivý'), Kerá se nachází mimo jiné na Dotčenénemovitosti. Żařízení
distribučnísoustavy je inženýrskou sítíve smyslu $ 509 občanskéhozákoníku.

M, VB18121 Đobřejouice

čÉnekIII.

Předmět smloutĺy

1.

věcné
k Dotčenénemovitosti ve prospěch oprávněné
Povinná, jako vlastník Dotčenénemovitosti, zřizuje

2.

provozovaĘ-opravovat audrŽovat Zaŕizení
obsahem věcného břemene je právo oprávněné-uT'Íit,
jeho'obnovu,
uýměnu a modemĺzaci, a povinnost
distribučnísoustaw *óoiĺuné nä*ouit*ii, P.ou_ugęt
ffi;.é 'ďkon te.ĺlto práv strpět (dále jen ',věcné břemeno")'
plánu
podle této smlouvy je rĺymezen v geometrickém
Rozsah věcného břemene na Dotčenénemovitostĺ
pro Sďedďest<ý t<iaj,. Katastrálním pracovištěm
č. 952_190185/2019 popzený Katasirálním úřabem
pđp-aol tzglg_zog. Geomeřichý plán je přílohou této smlouvy'
Praha - ýchod d;;|r.-z. ioig óoa ĺ.
plánu a této smlouvy uhradí oprávněná.

břemeno podle 5 25 odst. 4 energetického zákona'

3.

Veškerénáklady

4.

äňjři'

"yń.it"""ňń

ńňt

iĹŕéh"

na dobu neurčitou'
Věcné břemeno zŕízenétoutosmlouvou se sjednává

čÉnekĺv.

cena a ptatební podmínky

1.

ve výši 2.:550,_ Kč (slovy: dva tisĺce
Věcné břemeno podle této smlouvy se zřizuje za.jednorázovou.náhradu
zákonné
lđé1;čá;t e ńuĺe pĺipáetán. daň z přidané hodnoty dle

z.

pět set paaesĺi Ĺo.* t"'Lgäh)'
iazby platné ke dnĺ uskutečnění platby'

základě faktury (daňového dokladu) vystavené Povinnou
Jednonłzovou náhradu uhradíopravněná Povinné na
jnďoo Jo*e"nĺľarauł.povinn-á uY.dę nu áuĺouě* dokladu číslovystavené objednávĘ
se splatnostĺ :o
z" ou1ednávlo nebude obsahovat DPH' objednávka bude
stranou oprávněnáú. Povinná oer"
wedenou v aĺhlavítéto smlouvy do 21
Povĺnné doručena na emailovou adresu, ;ň:il;*;p"näeninĺadresu
dnů od uzavření této smlouvy.

na'iit"'i

3.

platnými právními předpisy, bude faKura obsahovat:
Povinná se zavazuje, že vedle náležitostístanovených

4.

se neužijí,nebude{i objednávka doručena Povinné
Ujednání tohoto článku smlouvy týkajkí se objednávky
v termínu odstavce 2.

o
"

IV-12_6021813/VB/001 a
číselnéoznačenítéto sm|otrvy o zřĺzení věcného břemene oo"u.ístľréčĺsloz objednávĘ /např' 4lrcoooom</'

článerv.

Vlĺlad věcného břemene do katastru nemovitostí

1.

jeho vkladem do katastru nemovitostí'
Věcné břemeno podle této smlouvy rzniká

2.

břemene dle této smlouvy do katastru nemovitostí
Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad věcného
popl"t l, za návrh na vklad uhradí oprávněná'
(dále jen návrh na vklad) bude podán oprauncnlu. s-právní

3.

a podala návrh na vklad a aby ji zastupovala ve
Povinná tímto zmocňuje oprávněnou, aby z9 ní.podepsala
potvzují ými podpisy této smlouvy'
vkladovém řÍzení. Udělení zmocněnía ;eńä přu"ĺ s.lüunístrany

článer u.

Zavěľeěná ujednání

1.Tatosmlouvanab,ýváplatnostiaúčinnostidnempřipojenípodpisuposlednísmluvnístranou.

z.

byť nepodstatnou' se vylučuje'
Přĺjetínávrhu této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou,

z

3

Tato..smlouv! je vyhotovena Ve 2 sĘnopisech, z nichž jeden stejnopis obdržíPovĺnná a jeden stejnopis
obdrtí místně příslušný katastráĺní úřad.

4

Přítomnost čez oistrlouce' a. s. jako smluvní strany sama o sobě nezakládá povinnost tuto dohodu
uveřejnit v registru smluv ve smyslu zákona č.34opa15 Sb., o registru smluv. Smĺuvní strany
zavazují,
že pokud by i přesto k uveřejnění této dohody dle zákona o regist}u smluv mělo dojít, posĘlŕnou si v É[o
věcĺ veškerou nezbytnou součinnost.

5.

Záměr zřídit věcné břemeno k Dotčenénemovitostĺ byl schválen usnesením Rady / zastupitelstva obce
Dobřejovice,
....'...ze dne ''.

*

č.j....

6.

Součástítéto smlouvy jsou přílohy:

o
o

Gąmetrický plán pro v}ąnačenívěcnéhobřemene
plné moci oprávněné

Povinná:

oprávněná:

V

V

Dne

Dne

18. 07. 20

Firma

Čez

Obec
Jméno, Příjmení

Dobřejovice
Martin Sklenář

Funkce
Podpis

starosta

Praze
a.s.

Zmocněný zástupce

s,r.o.

jďnatel

Jdnající
Podpis

EtŁ
.. ....

3

T

,.].

KÁ, s.r.o,

.QlĹ. Cz48o4l.122

I
I

Dále pak, aby zajišťovalposkytovánĺ finančnÍch náhrad vlastnĺk m Dotčen}7ch nemovit ch
věcĺ ve V šĺa za podmÍnek sjednan ch ve smlouvách a dohodách, uzav en ch V rámci čelu
daného tĺmto zmocněnÍm. Co se t če poskytovánĺ náhÍad, tak b^o náhÍady je zmocněnec
oprávněn závazně za zmocnitele platně sjednávat pouze pÍsem nou Íormou.

I

:

*J..ĺ.ś',.

.'*#łđľ,
;r
..,!.,1

V souvislosti s p edmétem zmocněnĺ' uveden m V še v odstavci 2. pod pĺsm. c), d),
V odstavci 3. a v odstavci 4. je zmocněnec oprávněn za zmocnitele činit pi'ed pľĺs|ušnmi
orgány, aj. V vahu p acházejlcĺmi subjekty' Veškerá práVnl jednánt a jiné kony, tj. zejména
činit a podávat zákonem stanovené návrhy e podánĺ' brát tyto návrhy a podánĺ zpět, podáVat
oprevné prostedky pÍoti rozhodnutĺm o těchto náVŻĺch a podánÍch, jakož se jich i vzdáVat ěi
je brát zpět.

5.
6.

zmocnitel opravl1uje zmocněnce dálE udělovat k čelu, za podmÍnek a,v rozsahu danému
t{mto zmocněnĺm téŽ substitučnl zmocněnĺjin m osobám'
Zmocnítel si pro p|atné uzavĺľánÍvešker ch smluvnĺch závazkov ch VáahĹl zmocněncem za
zmocnitele dle tohoto zmocněnÍ, jakož i pro jiná jÍm činěná právnĺ jednánĺ a sĘně tak pro
činěnl změn těchto smluvních závazkov ch vztah aj. práVnĺch jednánĺ V rámci tohoto
zmocnění, rovněŽ V p ĺpadech kdy to v slovně nenl stanoveno zákonem' v hradně Vymiŕluje
pĺsemnou či jinou zákonem Vyżadovanou formu' 1ełi zákonem vyŽadována foÍma pi'lsnějšĺ'
s Vylou nĺm możnosti změn smluvnĺch záVazkov ch vztahil aj. práVnlch jednánÍ k čelu
danému tlmto zmocněnÍm V jiné neż pÍsemnéči jiné zákonem vyżadované formě, je_li
zákonem vyŽadována forma p ĺsnějšÍ.
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- 038/2019

ČEz Dlttrtbuce, a' s.

Żapsaná

á

PLNÁ ľrĺoc

EVIoENČNĺ Č; PM/ll

,{'
/

||./

DISTRIBUC

V

se sĺdlem Děčln, DěčĺnĺV_Podmokly, Teplická 874/6, PsČ 4o5 02,
lČo: 24729035' Dlt: cż4729o35,
obchodnĺm rejst ĺku vedeném KĘsk m soudem v Ústĺ nad Labem pod sp' zn. B 2145,
zastouponá p odsodou p odstsvon3tva lng. M8Ítlnom zmellkem, tlBA

ačlonompŕodstavon8tvstng.PavlemŠolcem
(dále jen ,,zmocnitel")

i

,:.

zmocäuJe

I

ELEKTROi'oNT Matějka' a. s.
Ji Ího Šotkyzl45,271 oí Nové StrašecÍ

zmoĆRěnce:

ffi.

25732633

DlČ:

cz25732633

Pĺávnická osoba zapsaná v obchodnĺm rejst Íku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B

16í08'

(dále jen,'zmocněnec'')

Touto plnou mool se nahĺazu.iĺ a ÍuŠĺveŠkerédoposud vydané plné moci V še uvedenému zmocněnci,
a to dnem, kter p edcházĺ prvnÍmu dni obdobĺ, na kteréje tato plná moc vydána.

právnĺ jednánÍ a

Tato plná moc je Vydána na dobu určitou, a to na obdobĺ od í 8.2.2019 do 18.2.2021

V D člně o^"

.#,

lEzDrstribuce,as

umÍstěnf staveb za ĺzenĺdistribučnÍ soustavy (dále jen,,Stavby") a podmĺnky
umístěnístaveb na cizích nemovit ch věcech (dále jen
nemovité věci") s jejich
"Dotčené
vlastnĺky a jłn mi v vahu picháŻejÍcÍmi oPľávněn mi subjekty.

2'
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^
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zajiŚťoval v nezbytném ľozsahu k čelu danému tĺmto zmocnénĺmve prospěch zmocnitele
k Dotčen m nemovit m věcem věcná a jiná práva a s nimĺ souvisejĺcĺ potebná právnĺ jednánĺ
a jiné kony' tj' aby za Źmocnitele zejména:

a)
lng. Pavel Šolc
člen p edstavenstva

lng. Martin Ą{nelĺk' MBA

edEeda plďstiaVenstva

L'

(ĺApEa.dne

.ry.q]/{.u

ł,ol,

b)

c)

uĺ1

d)

Mat lt(a' a'!.
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Zmocněnec:

ELEKTRoMoNT Matějka' a. s.

' tľ łl

hł

n

Fr

r,lt

ri I

I

iliÝil

a

podepisoval návrhy

na vklad těchto

vécn ch práv

nemoVitostÍ'
zajlśťovala podepisoval návrhy na vklady práv do katastru nemovitostĺ,

do

katastru

p Üĺmal doručované plsemnosti adresované vŽdy na doruČovacĺ adĺesu uvedenou

V náVÍhu na vklad do katastÍu nemovitostĺ, včetnéVšech oznámenÍ či v zev v pĺitběhu

vkladov ch ěijin ch ĺzenĺveden ch katastrálnĺm Úl'adem'
činil V souladu s p Ísluśnmi právnlmi p edpisy v či věcně a mĺstně p ĺsluŠnm
vyvlasti1ovacĺm r1 ad m návrhy na nucené omezenl vlastniokého pľáva k Dotěen m
nemovit m věcem.

'ł ?FACź

Sjednával podrnĺnky a podával návÍhy, żádosti a uzavĺral smlouvy (dohody) vztahujĺcĺ se ke
zvláŠtnĺmuuŽÍVáÍlÍpozemnĺch komunikacl a użlvánĺ ve ejn ch prostÍanstvĺa k Útelu

ĺłwn,'lfr'[?,ľtpn,.yLp,łlłął'łľ.ľł

ĺl^erioi.'iiii,;'; rĺ, ft,r;i;i

uzavlral smlouvy o uzav enĺ budoucĺ smlouvy a vlastnĺ 5mlouvy ke z tzenl Vécn ch
b emen (slużebnostÍ) ve smyslu a k ěelu danému zákonem č. 458/2000 sb',
energetick zákon' ve zněnÍ pozdějŠlch p edpisl], na Dotčen ch nernovĺt ch věcech,

zajišťoval

Zmocněnec plnou moc ve v še uvedeném rozsahu p ijĺmá

v

jiné kony:

ĺ. Projednával

?:' ł.a^.(?-.

zmocnitel:

pf

aby v procesu V stavby za ĺzenĺdistribučnĺ soustaw elektrické energie ěinil za zmocnitele V rámcĺ
podmínek dan ch p lsluŠn mi právnÍmi pbdpisy s dotčen}hi subjekty a pľed pľĺsluŠnmi orgány talo

uvedenému V odstavci 2. p ijĺmal ptsemnosti.

4.

Podával návrhy, żádosti a činil dalšÍ právnl jednání a jiné Úkony V prĺsluŠncłl ĺzenlch dle
pĺávnlch pl'edpis a dalšlch souvisejĺcĺchprávnĺch pľedpis k umĺstěnĺ,
stavebně
odstrailování, změně a realizaci staveb a jejich kolaudaci (zejm na ohláŠenĺ,Územnĺ i'ĺzenĺ,
stavebnl i'ĺzenĺ,kolaudačnĺfÍzenÍ, popľ' opatenĺ kolaudaěnÍho souhlasu nebo oznámenĺ'
záméru započetĺ s UżĺváEĺm) a k danému Účelu z8jiŚľoval veŚkeré potŕEbné podklady a

-

k

čelu uvGden mu v odstavcl 2. plljlmal pls mnostt. dále-léź za zmocnitele, j8ko stavabnll(a'
plnii oznamovacĺ povinnost vtiči Archeologrckému ustavu CR' popŕ. jiné opľáVnéné organizacl
Ve smyslu ustaoovenĺ s 22 odst. 2 zákona r' 20/1987 sb.' o státnl památkové péči'Vg zněnl
pozdějśÍchpi'edpisil.

kŕ.
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kvěfu t975' b},dlišdĺDPÍtbl 6' U Kotcjĺ 3lď ,jchoŽ
totohost byta pĺolrÍłforplatn m ri c'ihtn pr0kazcm,
--aI ptldc mnou pođPis na této tistĺně ła vlastnĺ.
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PLNÁ Moc
spoleěnost

ELEKTROMONT Matějka' as-

se sídlem: J.

ŠoĘ445,z7t

01 Nové Strašecí

ÍC: Ż5732633' DIČ: CZ25732633
jednající:Jan Vokoun _ ělen představenstva

v|ožil'a 16l0t
společnostje v obchodnÍÍn rejsříku vedeném Městskym soudem v Praze, oddíl B,
(dĺílej en,'zm

ocniteľ)

zÚlocnuJe
společnost ELEKTROŠTff(A, s-ľ-ose sídlem: U družswa ldeźúL3/LŻ83, l40 00 Praba 4

jednající:Ing. Ludvft Št*ąnar- 1l. 07.1956 - jednatel
vložka 15700
spoleĹnostję v obchodnĺm rejsříku vedeném MěstsĘm soudem v PÍazs, oddíl c'
IČ: 4804 1 t22, DIČ; CZ48Ü4I I22
(d.ále jen;mrocněnec)
zmocnitele vrámci
aby vprocesu výstavby zaŕízeúdistľibučnísoustavy elekŕrické energie éinil z"a
orgány tato
podmÍnek daných přĹslušnými právnÍmi předpĘ s dotěenými subjekĘ a před příslušnými
právní jedn áni a jrnrá jedniání a úkony:

1.

jen ,,stavbý') a pođmínbl
Projednával umístěnístaveb laŕlzeĺídistribuění soustavy (dále
jejich vlastnilry a
umístěníStaveb na cizichnenovitostech (dáte jen ,'Dotěené nęmovitosti") s
jinými v úvahu přich:ŁejícÍmi subjekty'
k účeludanému tÍmto zmocněnÍm ve prospěch zmocnitele
věcná ptána a jiná pníva a s nimi související potřebná právní

Ż- Zajišťovat v nezbytném rozsahu

k Dotčeným nemovitostem
jednání, tj.aby za znrocnítele zejména:
a) uzavíralsmlouvy o uzavření budoucí smlouvy avlastní smlouryke ďlzeĺivécĺýchbřemen
(služebností) ve smyslu a k účeludanému energetickim ákonem' tj. aíkonem é- 458nD00
podepisoval
Sb., ve aění pozdějších předpisĄ na Dotčených nemovitostech, zajišťoval a
náwhy na vklad těchto věcných práv do katastru nemovitostí;
b) zajišťoval a podepisoval náwhy na vklady nemovitostí do katastnĺ nemovitostí;
c) přijímal doručované písemnosti adresované vŹý ladoručovacíadresu uvedenou v náwhu
vkladových
na vklad do katastru nemovitostí, včetně všech oznámeď, éivýzev v průběhu

d)

éi zÁzĺlarĺloýchfizeú1'
ěinil v souladu s příslušnými právnÍmi předpisy vůčivěcně a místně příslušným
vyvlastňovacÍm uřadům návrhy na nucené omezení vlastnického pníva k Dotčeným
nemovitostem.

3.

vŹahujícĺse
Sjednával podmínĘ a podával náwhy, žádosti ałazavíral smlouvy (dohody)
ke zvlráštnímuuźívánipozemníchkomunikací avžívámi veřejých prostranství.

4.

Podával nőxrĘ, žádosti a činil dalšíprávní a jiné füonyvpříslušnýchťlu:eĺidle süavebně
a
pľávních předpisů a dalšíchsouvisejícíchprrívních předpisů k umístění a realizaci Staveb
jejich kolaudaci (zejména ohlášení, územníťlzęĺí'stavební Ylzęlí, kolaudačnířízení,popř'
opatření kolaudaěního souhlasu)

a

k danému účeluzajišťovalveškeĺépotřebné podklady.

Dále pak aby zajišťoval poskytování fiĺnnčníchnríhľad
vlastnftťrm Dotčených nemovitostí
ve vyši a za podmÍnek sjednaných ve smlouvĺĺch a
dohodách, uzavřených v rlímci úěelu daného
tímŮo zmocněním.
V souvislosti s předmětem zmgęp6'í, uvedeným
ýše v odstavci 2 wdpísm- c)' d)' v odstavci
odstavci 4 je zĺnocněnec oprávněn za zmocnitele ěínit před přísiušnymĺ
oľgány, aj. v úvahu
přicľłŁejícímizubjeký, veškerá pnĺvníjednĺĺnía jiné
úkony, tj. zejména činit a podávat
zákonem stanovené náwhy a podání, bnít tyto návĺhy a podání
zpĘpodávat opravné prosředĘ
pľoti rozhodnutÍm o těchto návľzích a podríních, jakož jich
se
ivzdivatči je bnát
3av

4ět.

5-

6'

Zmocnitel opravňuje zmocněnce udělovat k účelurlanému
tímto zĺnocněním téžzm9ęa61i
jiným osobám.
Zmocuitel si pro platné vzavkőĺiveškeýh smluvních závazkoýrh
vztahů
'mocněncem, jakož
i projinájÍm ěíněftíprávníjednrĺnía stejně tak pro
číněníaněn těchto sm1uvních zátvazkoých
vztahů aj' pnívníchjednĺání v rámci tohoto zmocnění' v pfipadech
kdy to ýslovně není
stanoveno zfüonem, vyhľadně vymiňuje písemnou ěi jinou
zíkonem

vyädovanou formr1jełi
zákonen výaüována fcľma přísnějši svyloučenímmožnosti ĺľněn
smluvaích ávaztĺových
vztahli aj' právních jeđnánĺkúčeludanému tímto anocněním
vjiné než písemnéěi jiné
zĺkonem vyž'adovanéformě, jeJi zákonem ĺ}ädovĺínaforma
přísĘší.
Touto plnou mocí se nabĺazujíveškeľédoposud vydané plné
moci výše uvedenému z-ĺnggněngi.

vfu.?ł.e:..i.7.*.5>.:-.,:.*.....4v.?.{..?.fr ....
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o smlouvłl budoucĺ o realizaci přeložky distribuěního zařízenĺuľěeného k dodávce elektrické energie, uzavřenó podle
s 17B5 a násl, zákrrna č'.89/2012 Sb', občanský zákonĺk ve zněnĺ pozdějších předpisů (dále jen
av souladu s $ 47 zákona
č,45B/2ooo Sb,' o podmínkách podnikálrí a o ýkonu státnĺ správy v energetických odvětvích a o',oZ"|
změně někteých zákonů
(energetický zákon), ve zněnĺ pozdějších předpisri (dále jen ,,energetĺcký ákon)'

sMLUvNĺ STHANY
PROVOZOVATEL:
l.

tEZ Distribuce, a, s., tt 247zgogs,Dtc- cz2472gogs
se sĺdlem Děčín- DěčĺnlV_Podmokly, Teplická 874/8,4o5 02 Děčíll
zapsána v obchodníln rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vlożka 2145
s pŕedmětem podnikánĺ (rnimo jiné) - distribuce eleKřiny na základě licence č. 12'l o15583
bankovní spojenĺ: KomerčnÍ banka' a, s., čĺsloúčtu/kód ballky: 35-45445802671 oo,
na základě pověřetrĺ ze dne 23. 1. 2015 zastupuje: Tibor Brezina, pozice: Vedoucĺ odděleníPřipojování
(dáĺe jen,,provozovatel'' )
Kontaktní údaje:
Adresa pro písernný styk:

&Ô;
NZ O

tEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldeľlerova 2577 / 19, PsČ 326 oo
Kontaktnĺ bezplatná lĺnka ČEZ Distribuce: 8oo 85o 860 (hlášenĺ poruch, distribuění poŽadavky, inÍorrnace);
www'cezdistribucg,cz; E-mail: inÍo@cezdistńbuce.cz

šN>

Žlolĺet:

:ď6
š(2ą
oUO
of&

s=E

Ěgg obec Dobřejovice' Čĺslo zákaznika: oo 1 050360
ügfr Datum naľození; lÖl
č8Ě Ulice: Na Návsi 26, Oo24o141, Dlt: Czoo24o141
1

äg ä

obec: Dobřejovice, Dodací pošta; ňíčanyu Prahy' PSÖ: 251 o1

Häs Zápis v obchodním re,istřĺku (Ęstřĺkoý soud a splsová značka (ti. oddíl a vloŽka)):
š88 Zástupce: lng. Jan Chvátal, tel. ě.: 607055'l58
ę3E (dále jen 'żadatel")
'oH ř
É*9 ll. PňEDMĚT sMLoUvY
eę8 Žadatel se zavazuje na základě písemné vyzvy od provozovatele do 30 dnů od jejĺho doručenĺuzavřĺt konečnou
smlouvu
pÉĘ o rea|izaci přeloŽky distribučrrĺhozaŕĺzeni urěenóho k dodávce elektrické energie (dále jen konečná smłouva"), ve smyslu
.

98&
:^ ą stanoviskaprovozorłatelezedne24.7,zarc
jen',přeloŽka"),

řBł

(dále

',
sV'č.812oo71164nastavbuNaNávsi 36,Dobŕe|ovice,25'l
o1,obecDóbřejovice

Provozovatel je povinen učinit uvedenou vyaĺu nejpozději do 30 dnů od splněníveškeých podmínek stanovených příslušnýrni
právními předpisy pro zahájenĺ stavby přeložky a zajištěníjejíhozhotovitele, nejdéle však do dvou let od uzavřenĺ této smlouvy,
nedohodnou_li se provozovatel s Žadatelem na prodlouŽerlítéto lhůý,
V konečnésmlouvě se provozovatelzaváŻe zajistit realizaci pŕeloŽky do 6 łněsícůpo uzavřelrí kolrečnésmlouvy o úhradö
nákladů na přeloŽku, po vlastní úhradě zálohové platby na ýto náklady a po Úspěšném předánĺ a převzetĺ stavániště (za

předpokladu vhodných klimatických podmínek).

lll. PBÁVA A PovtNNosTl sMLUvNÍcH STBAN
a) PBOVOZOVATEL:

'l.

2.
3.

4'

Zajistĺ zpracování projeKové dokumentace (dále téžjen
lra danou přeložku v rozsahu statroveného technickóho ŕešenĺ
"PD')
dle stanoviska provozovatele, |ehož ev, č' je uvedeno v čl.
ll této smlouvy.
Ąislí nutnou inŽenýrskou činnost souvise,jící s projektem vč. zajištění potřebnóho povolení podle stavebního zákona.
Provozovatel je väzáll povinrlostí realizace přelożky pouze 73, předpokladu, że se k navżenému technickému řešenĺ podařĺ
získat potŕebné povolenĺ podle stavebního zákolu (Ęma přĺpadů, kdy se na základě stavebnĺho zákona toto povoleňí

nevyäduje).

Zajistí dodavatele přeĺożky.
Výše nákladů Žadatele obsaŽených v konečnésmlouvě se bude řídit těmito zásadami:
Na ákladě zákolra č.458/2ooo Sb. s 47 ve zněnĺ pozdějšĺch předpisů provozovatel zajistí realizaci přeloŽky na náklady

ädatele.

5.
6.

PředběŽný odhad celkoých realizačníchnákladů přeloŽky činí95000,OO Kč.
Předpokládané náklady (bez DPH) spojenó s realizací přeloŽky budou vyčísleny po zajištěnĺ zhotovitele a upřesněnĺ ceny
hlavnĺho materiálu dle zpracované projektovó dokumentace ve smlouvě o realĺzaci přelożky. Skutečrlénákiady budou
vyúčtovány po ukončenísamottrérealizace přeloŽky a po provedení vkladu případrlých věóných bŕemen (sluŽôbností) podle
energetickóho zákona (dále jen
břemeno') k přeloŽkou dotčeným nemovĺým věcem-V případě nutnosti zřízeni
'věcné
věcných břemen vyvolaných přeložkou
můŽe být álohová p|atba na realizacĺ přeloŽky rozdělena za účelemsamostatného
vyúčtovánínákladů na tato věcná břemena,
Předpokladem pro uzavŕení konečnésmlouvy je rovněŽ uzavřenísmluv o budoucích smlouvách o zŕízenívěcného břemene
s vlastnĺky nemoviých věcí dotčených stavbou přeloŽky'
Po podepsání konečnésmlouvy a úhradě zálohy na náklady realizace přeloŽky ädatelem zajistĺ ľealizacĺstavby přeloŽky.

otoěte prosím

7.

Zjistt'li provozovatel, Že přeloŽku není možlléza pŮvodnĺch předpokládaných podmínek provést, oznámí tuto skutečnost
bezodkladně Žadateli společně s předloŽením lrávrhu dodatku k této smlouvě, případně s návrhem jiného řešelrí.Nepřĺjetĺ
lrávrhu smluvního dodatku dle předchozí věý Žadatelem ve lhůtě stanovená provozovatalem, která nesmĺ být kratšíjak

3o dnů, zakládá právo provozovatele odstoupit od této slnlouvy'

1.

b)

ŽADATEL!

Zavazuje se poskýllout za provozovatelem stanovených podmínek nezbytnou součinnost a podkĺady pro zhotovení PD.
2' Je povinen přijmout od provozovatele ĺrabídku(návrh) konečlré smlouvy ve lhůtédo 30 dnů od je|ího doručenĺ,pokud jejĺ
obsah nebude odporovat ujednánírn této smlouvy. Přijetĺm nabídky dle předchozĺ Věty se rozumi zpětné doručení 'jednoho
vyhotovellĺ konečnésmlouvy podepsané Žadatelem provozovateli bez uóiněllíjakýchkoliv dodatků lrebo odchylek od obsahu
nabĺdĘ'V opačnémpřĺpadě je provozovatel oprávněn od této sm|ouvy odstoupit a Žadatel |e povillen provozovateli nahradĺt
v důsledku toho vznik|ou škodu.
3. Pokud żadateĺv průběhu zpracovánĺ svů'| poŽadavek zrušĺnebo ľ]euzavře ve lhůtě uvedené v bodě 2. korrečnou smlouvu
na realizaci pŕeloŽky, uhradí dosud vzniklé či konečnénáklady za zpracování projektové dokumentace a rra inżenýrskou
činnost na základě předloženéfaktury, PředběŽný odhad celkové ceny za zpracovánĺ projektovó dokumentace a inŽenýrskou
čilrnost činní32300,- Kč, Konečná cena za PD bude stanovena na základě součtu ceny za zpracoválrí technické části PD
a kalkulace celly za uzavřenĺ nezbytných smluv o budoucĺch smlouvách na zřízellívěcného břemene na pŕeložkou
dotčených nemoviých věcech, vč. uhrazených správllĺch poplatků a nákĺadůna potŕebné geodetické práce v rámci
zoracovál-lí FD.
4. Na nctnoviých věcech ve vlastnictvĺ Žadatele, dotčených stanoveným technĺckým řešellĺmpŕeložky dle stanoviska
provozovatele' jehoŽ ev, č' je uvedeno v čl' ll této stnlouvy, umoŽnízřŹenívěcného břemelle za finančnínáhradu dle zněnĺ
zákona 151/1997 Sb. a souvisejících předpisů, v platném znění' Smlouva o budoucí smlouvě |]a zřĺzenívěclrého břemene
bude s Žadatelem uzavŕena v průběhu projekčnĺchpracĺ.
5. Je povilren se v rálnci konečnésmĺouvy zavázat na svůj náklad v nezbytně nutném rozsahu k vyklizenía přípravě prostor
pro stavbu přeloŽky na srnl'ch nemoviých věcech.
Slnluvní strany se dohodly, Že budou účinllěspolupracovat přĺ přípĺavě i realizaci celé stavby přeloŽky. Zároveń se zavazují
vzájemně se infonnovat o všech skutečlrostech majících vliv na závazky dohodlruté v této smlouvě,

lv.

1.

zÁvĚREcĺÁ usraNovenłĺ

Tato smlouva pŕedstavuje úplnou dohodu mezi stranami smlouvy ýkajícíse jejího předmětu a obsahu' Tato slnlouva můŽe
být mělrělra nebo doplňována pouze formou ěíslovalrých písemných dodatků podepsallých oběma smluvními stranami,
a to pod sallkcĺ iejich lleplatnosti. Písemná forma je nezbytná i pro právní úkony směřujícĺ ke zrušeníSlnlouvy'
odpověd'smluvnĺ sirany podle ustanovenĺ $ 174o odst. 3 oZ s dodatkem, odchylkou, bl i takovou' která podstatně nelněnĺ
podmínky nabídĘ, není přijetím nabĺdky tla uzavření smlouvy.
3. Smlouva nabyvá platnosti a účinnosti dneln jejílro podpisu oběma smluvnĺmi stranatni'
4. Tato smlouva v celém rozsahu trahrazuje veškerá vzájernná jednání stran smlouvy uskutečněná před dnem uzavřellí smlouvy.
5, Je-li smlouva uzavírátra prostředky LrmoŽňujĺcímikomutrikaci na dálku (dĺstančnímzpůsobem) lrebo mimo obchodnÍ prostory
PDS' je Žadatel (spotŕebitel), oprávněn od této smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavřełrĺsmlouvy a to pĺsomně
prostřednictvĺm formuĺáře, iehoŽ náleŽitosti stanovĺ prováděcí právnÍ předpis oZ a ktený je k dispozici lla kontaktlrích tnĺstech
provozovatele a ke staŽerrí na webové adrese www.cezdistribuce'cz.Żadatel,j+li spotřebitelem současně Žádá
provozovatele' aby započal s plněním svého závazku dle této smlouvy ještě před uplynutĺm lhůý pro odstoupenĺ ocl smlouvy
dle předchozĺ věý a to ve smyslu s 1823 oZ.
6. Fyzické osoby, které tuto smlouvu za jednotlivé smluvní strany uzavíraií, tímto prohlašuiĺ, Že jsou plně oprávněny k jejĺmu
platnému uzavřerrí.
7' Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platlrostĺ originálu, z nichż kaŽdá strana obdżípo jednom stejrropisu.
8. osobní údaje subjektu údajůjsou zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právnímĺ předpisy
Českérepubliky a Evropské unie' BliŽšíilrÍormace ýkajícíse zpracovátrí osobnĺch údajůa právních předpisů, na jejichŽ
zákĺadě je zpracoválií prováděilo, jsou dostupné na strálrkách ńryWV.cezdistribuce.cz,/gdpr nebo .je společllclst
ÖEZ Distribuce, a. s., subjektu údajůna poŽádání poskýne'
9. Žadatel svjlm podpisem současně potvrzuje, Že (vedle vyŠeuvedených inÍormacÍ) je si téŽ plně vědom všech svych práv
v souvislosti s poskýnutĺm sých osobních údajůk účeludanému touto smlouvou a rovněž potvrzuje pravdivost a aktuálnost
osobních údajů, které k Účelu předrłětné smlouvy poskytl. Žadatel se podpisem stllouvy iéŹzavazuje prokazatelně
provozovateli oznámit do pěti pracovnĺch dnů případné změny svych osobních Údajů.
'lo. Provozovatel se zavazuje, Že osobnĺ
Údaje bude vyuŽĺvat a nakládat s nimi pouze ke sjednanému účelua v souladu se

2'

zákonem.

1

1' Sm|uvnĺstrany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily a jejĺm jednotlĺým ustanovením rozumĺ. Dále
prohlašujĺ, Že tato smlouva je projevem jejich svobodn é,váżné,určitéa srozulnitelné vůle, Že jĺ uzavíĄĺ dobrovolně, nikoliv
v tísni, pod lrátlakem nebo za nápadně jednostranně nernihodrlých podmínek, na důkaz čehoŽ připojuií své podpisy.

ZA ŽADATELE

ZA PBOVOZOVATELE:

tEZ

JMÉNo, PŘUMENí, FUNKCE

DATUM A MísTo

PODPIS

Distribuce, a. s.

Tibor Brezina
Vedoucí oddělení Připojován
DATUM A MĺSTo

í

PODPIS

5

oBEc DoBŘEJoVlcE
Zastupitelstvo obce Dobřejovice na jednání konaném dne L2. 9' zo7g na obecním úřadě
v Dobřejovicích schválilo usnesením č.2OI9/Ir/os záměr pronájmu pozemku č. st. 169 a studny na
pozemku parc. č. 595/10 v k. ú. Dobřejovice. Na základě tohoto usnesení a podle zákona 128/2ooo
5b., o obcích (obecní zřízení),ve zněnípozdějších předpisů, zveřejňuje tento

záměr:
obec Dobřejovice je vlastníkem pozemku č. st. L69 a studny na pozemku parc. č. 595/L0 v k. ú.
Dobřejovice. obec má záměr v'ýše uvedený pozemek a studnu pronajmout v zájmu podpory
fotbalového sportu (mládeže a dospělých) v Dobřejovĺcích a konání kulturních, společenských,
sportovních či obdobných akcí pořádaných obcí či pod jejízáštitou. Podmínkou nájmu je zachování

možnosti obce bezplatně užívatstudnu na pozemku parc. č. 595/L0, k'ú. Dobřejovice, pro vlastní
potřeby.

Zastupitelstvo obce vyzývá všechny fyzické a právnické osoby, aby ve lhůtě do 15 dnů ode dne
vyvěšení tohoto záměru uplatnily svoje návrhy, námitky, připomínky či nabídky, a to v písemné
formě; adresa pro doručení- obecní úřad Dobřejovice, Na Návsi 26, Ż5L 01 Dobřejovice. Zájemce
o nájem uvede zejména kontaktní ridaje a nabízenéročnínájemné.

Po uplynutí uvedené lhůty budou otázky spojené s pronájmem pozemku a studny projednány

v orgánech obce.

V Dobřejovicích dne

1'3. 9.

2019

Martin Sklenář
starosta
Vyvěšeno dne

ĺ 6 -09_2019

obec Dobřejovĺce
Na Návsi 26,2sL 0t Dobřejovice
lČ:O024o!41, DlČ: czoo24ot4t
tel.: 323 637 L72, mob.:725 021828
e-mail: starosta @dobrejovice.cz
Komerčníbanka, a.s. Havlíčkova13, Praha
čísloúčtu: 6t22Ż0Llot00

obecní úřad
tel.: 323 603 31.0, mob.: 607 058 184
e-maĺl : urad@dobrejovice.cz

1

Úřeoní hodiny:
pondělí a středa 9:00 - 11:00 a 14:00
www.dobreiovice.cz

_

18:00

obec Dobřejovice
se sídlem obecního úřadu Na Návsi26, 251'0L Dobřejovice
lČ: OO2

40 1'4L

čísloúčtu: 6122Ż01'/ 0]-.oo,
e-mail: sta rosta @dobrejovice.cz
zastoupená Martinem Sklenářem, starostou
(dále jen ,,obec")
a

Fotbalový klub Dobřejovice, z. s.
se sídlem Čestlická z45, Ż5L 01 Dobřejovice
lČ: 660 03 253

č' Ú' 0422850339/0800
e-mail: sackolada @seznam.cz
zastoupený Ladislavem Sačkem, předsedou
(dále jen ,,FK Dobřejovice")

uzavírají dle ustanovení 9 1746 odst. 2 zákona č.8912012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, nížeuvedeného dne, měsíce a roku následující

smlouvu o zajištěnísečenífotbalového hřiště
(dále jen ,,smloLlvo')

đ.l.
1.1. obec prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 153/65, k.ú. Dobřejovice.
L.2.Součástí pozemku specifikovaného v předchozím odstavcije hlavnífotbalové hřiště, které je
ohraničeno z převážné části kovovým zábradlím (dále jen ,,fotbalové hřiště").

čl.ll.
Povinnosti fotbalového klubu
2.]-.

Fotbalový klub se zavazuje na vlastní náklad provádět řádné sečenícelé travnaté plochy
fotbalového hřiště.

2.2. Fotbalový klub je povinen sečeníprovádět:

a.

v období od 1. března do 30. listopadu kalendářního roku vždy nejméně 2x týdně, ve

b.

za využitík tomu způsobilétechniky, prĺmárně robotĺckých sekaček Husqvarna

zbývajícímobdobí dle klimatĺckých podmínek a vzrůstu trávníku, a

Automower či rideru se žacímústrojím.

čl.lll.
Povinnosti obce

3.L'obec se zavazuje fotbalovému klubu přispívat na plnění dle této smlouvy ročně částkou
25'000,- Kč'
:.z. Částka uvedená v předchozím odstavci bude hrazena ve dvou splátkách ve výši ].2.500,- Kč, a
to první část se splatností k ].5. březnu a druhá část k 15. září kalendářního roku.

3.3.obec se zavazuje zajišťovatna vlastní náklad provádění dalšíúdržbyfotbalového hřiště dle
obecných standardů, zejména pak provzdušnění, vyčesávání a hnojení travnaté plochy
fotbalového hřiště.

čl.lv.
Trvání právního vztahu a jeho ukončení
4.]-'

Smluvnívztah založený touto smlouvou se uzavírá na dobu neurčitou

4.2.Smluvnívztah je moŽné ukončit písemnou dohodou obou stran. Jĺnak téŽ písemnou výpovědí
i bez uvedení důvodu s dvouměsíčnívýpovědní dobou, která počínáběžet od prvého dne
kalendářního měsíce následujícího po měsícĺ,v němŽ byla výpověd'doručena.

4.3.obec je oprávněna od této smlouvy odstoupĺt, pokud fotbalový klub přes dvojnásobné
písemnéupozornění neprovádí sečeníhřiště ve sjednané četnostĺči za pomoci způsobĺlé
techniky; písemná forma je v případě upozornění považována za splněnou
4.4.Fotbalový klub je oprávněn od této smlouvy odstoupĺt, pokud bude obec

i při zaslání
s

emailu.

jakoukoli platbou

v prodlenídeĺšímnež 30 dnů.

ł.s. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem písemnéhooznámení o odstoupení druhé
smluvnístraně.
4.6. Bude-li smluvní vztah založený touto smlouvou skončen v průběhu kalendářního roku, smluvní
strany jsou povinny se vzájemně fĺnančněvypořádat, a to tak, že fotbalovému klubu náležíza

každý celý kalendářní měsíc trvánísmluvního vztahu a řádného plnění jeho povinností částka
odpovídajícíL/L2 ĺjhrady sjednané v odst. 3.1. smlouvy'

čl. v.
Závěrečná ujednání
platnosti dnem, kdy připojísvůj podpis zástupce druhé ze smluvních stran,
a účinnosti dne 1. října 2019 kdy úhrada za zbývaji část roku 20].9 se sjednává ve výši
8 333,36,- Kč a je splatná k L. prosincĺ 20L9.

5.].. Smlouva nabývá

5.2.Práva a povinnosti touto smlouvou neupravená se řídípříslušnými právnímĺ předpisy,
zejména občanským zákoníkem.

5.3.Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem obce Dobřejovĺce usnesením č.2ot9/1'L/xx.
Tento odstavec představuje doložku ve smyslu $ 41 odst. 1 zákona č' 128/2ooo Sb., o
obcích (obecní zŕízení),ve znění pozdějšíchpředpisů.
5.4.Tuto smlouvu lze měnit jen na základě písemných, postupně číslovanýchdodatků
5.5. Účastnícĺtéto smlouvy shodně prohlašují, že jsou způsobĺlík tomuto právnímu jednání, že

si smlouvu před jejím podpisem přečetli, rozumíjía s jejím obsahem souhlasí, a že ji
uzavírajísvobodně a vážně'

5.6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopĺsech; po jednom pro každého z účastníků

5.7. Na důkaz výše uvedeného připojují účastnícĺsmlouvy své podpisy

V Dobřejovicích dne

V Dobřejovĺcích dne

obec Dobřejovice

Fotbalový klub Dobřejovice z.s.

Martĺn Sklená ř,

Ladislav Sačko, předseda

sta rosta

Smlouva o dílo
Zĺmníúdržbakomunĺkací v obci Dobřejovice v zimním období 201'8/2019
1.

Sm!uvní strany
Objednatel:
Sídlo:
Zastoupen:
lČ.:

DlČ:

Bankovní spojení
Čísloúčtu:

obec Dobřejovice
Na Návsĺ 26, Dobřejovice 2510L
Martinem Sklenářem - starostou obce
oo24014L
cZ)oŻ40741
Komerčníbanka a.s., Havlíčkova 13, Praha
6r2220L/Or00

].

a

Zhotovitel:
Sídlo:

Vaněček Jaroslav
osnĺce 32, Jesenice 25Ż 42

Zastoupen
lč':

Jaroslavem Vaněčkem

DlČ:

c277061,10522

74310925

2.

Název díla
,,Zlmní údržbakomunĺkacív obci Dobřejovĺce v zimním období 2ol9/2o2o"
3.

Předmět smlouvy
Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele provádět na vlastní náklady a nebezpečízimní údržbu
komunĺkacímístníhovýznamu, které se nachází na územíobce Dobřejovice v termínu specĺfikovanémv čl.
4. této smlouvy. odstraněnísněhu a ošetřenísolíbude prováděno na komunikacích a odstavných plochách,
mĺmo chodníků.
4.

Termín realizace
Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 30'].1.2019 do 31.3.2020
5.

Místo plnění
Komunikace v k'ú. Dobřejovice dle přĺloženémapy (viz příloha č.1)
6.

PIatební podmínky
Provedené práce vyúčtujezhotovitel objednateli vždy do 5 dnů po skončenípříslušnéhokalendářního
měsíce. Splatnost faktury je 10 dníod doručenífaktury. Zhotovitelje plátcem DPH.
objednatele se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za provedenídíla na základě odsouhlaseného přehledu
provedených prací a faktury za kalendářní měsíc.
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7.

Cena za dílo

Smluvnícena za dílo je následující:
l. Měsíčnípaušálnípoplatekje stanoven částkou 40 000,- Kč bez DPH a obsahuje cenu za drŽení
pohotovostia 10výjezdů stroje včetně práce' V případě 11a dalšího výjezdu v kalendářním měsíci
je částka za práci stroje stanovena částkou 1 000,- Kč bez DPH.

ll.

Cena posypové solĺ je stanovena částkou 4 500,- Kč bez DPH za tunu.

V případě prokazatelného výrazného navýšenícen posypové soli od dodavatele zhotovitele, bude
provedena úprava ceny na základě samostatného dodatku této smlouvy.
8.

Způsob provedení díIa
Zhotovitel se zavazuje provést zimní údrŽbu pluŽením, jakmile výše sněhové vrstvy dosáhne 5 cm. V případě
vzniku náledí provede posyp bezodkladně'
9.

Smluvní pokuty
V případě porušení povĺnnosti ze strany zhotovitele sjednává se smluvní pokuta ve výši 3 000,- Kč za každý
započatý den.

V případě prodlení úhrady faktur ze strany objednatele je sjednána smluvní pokuta o,o5% z fakturované
částky zakaźdý den z prodlení.
10.

Ustanovení společná a závěrečná
Ve věcech touto smlouvou neřešených se obě smluvnístrany dohodli postupovat dle příslušných
usta novení občanskéhozá koníku č. 89 l2oI2 sb.
Tato smlouva je vyhotovena Ve dvou stejnopisech, přičemŽ každá smluvnístrana obdržípo jednom

vyhotovení.
Smlouva nabývá platnostia účinnostidnem]-. 1'L.2oI9.
Jakoukoli změnu této smlouvy je možnéprovést výhradně písemným dodatkem po dohodě obou
smluvních stran.

ilt
IV

Přílohv:
č.7 - Mapa k.Ĺl. Dobřejovice s vyznačením mĺstnĺcha Ĺlčelových komunikocí dotčených touto smlouvou'

V Dobřejovicích dne

Za objednatele:

Martin Sklenář

Za zhotovitele

Jaroslav Vaněček

starosta obce Dobřejovice

212
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oBEc DoBŘEJoVIcE
Rozpočtovéopatření číslo8l2ot9

Zastupĺtelstvo obce Dobřejovice na svém zasedání dne 12.9.20L9 schválito usnesením číslo
2oL9 / LI/ L]. toto rozpočtovéopatřen í:

VÝdaie:
Paragraf 3639 - Komunální sluŽby a územnírozvoj j.n.:
Paragraf 232L_ odvád. a čišt.odp.voda nakládání s kaly:
Paragraf 2219 _ ost. záležitosti pozemních komunikací

130 000 Kč
+ 120 000 Kč
_ 250000 Kč
+

V Dobřejovicích dne

o

tl!

EJ o

Vyvěšeno dne

obecní úřad

Na Návsi 26,zst 01 Dobřejovice
lč: 00240141, DlČ: czoo24o141
tel.: 323 637 !L2, mob.:725 021928

rosta@dobrejovice.cz
Komerčníbanka, a.s. Havlíčkova 13, Praha
čísloúčtu: 6L2220L/oLoo
:

Martin Sklenář
Starosta

ĺ 0 -09_20lg

obec Dobřejovice

e-mail

20L9

tel.: 323 603 310, mob.:507 058 184
e-mail : urad@dobrejovice.cz

Úřeanĺ hodiny:
pondělí a středa 9:00 - 11:00 a 14:00 - 18;00

sta

1

www.dobreiovice.cz

