soBs vB

obec Dobřejovice
adresa: Na Návsi 26,25I01 Dobřejoviceš
lčo: ooząor+t
bankovní spojení: 61 222u la1o0
datová schránka: n7uagvb
zastoupena Maftĺnem Sklenářem
(dále jen ,,Budoucí povinná")

-

črzĺoogs ń'íYoí

starostou obce

a

čgz oistriouce' a. s.
Ič 247 Żgo35, DÍČcz24729o35
se sí,clem Děčín,DěčínlV-Podmokly, Teplická 874/8, PsČ 4o5 02
zastoupena:
na základě jí udělené plné moci ze dne 28.01.2019, ev' číslo:PMlII-o73l2o19 (Kerá
tvoří přílohu této smlouvy),
zmocněncem spol. MlšrK ELEKTRO s.r.o.' se sĺdlem Krusič any 74, PsČ 257 41, Týnec
nad Sázavou, IČ:
2765L584, DIČ:CZ27651584, zápisem v obchodním rejstříku vedeném Městshým soudem

tŻL666

v Praze,oddíl C. vložka

(dále jen ,,Budoucí oprávněná")

(společně dále též,,Smluvnístrany'.),
uzavřeli nížeuvedeného dne, měske a roku tuto:

sMLoUvu o BUDoUcÍ sMLoUvĚ o zŘÍzENÍ vĚcľÉĺoBŘEMENE
A DoHoDu o UMÍsľĚľÍsrnvgv é,.\z-r2-6oo1885/vB/1
Dobřejovice Na Návsi 36-přeložka nn
podle ustanovení 5 1785 a násl. a s LŻ57 a násl. zákona č'. 8gĺ2oLŻ Sb.
občanskéhozákoníku, podle
ustanovení $ 25 odst. 4 zákona č. 458/2ooo Sb. energetického zákona (dále jen tato smlouva).

čÉneł
r.

woonĺ ustanovení
Budoucí oprávněná je provozovatelem distríbučnísoustavy (dále jen
,,PDS'') na územívymezeném
ĺicencína distribuci elektřiny udělenou PDS Energetickým reguĺačnímrjřadem. Distribuční
soustava je

ve veřejném zájmu. PDS má povinnost zajišťovat spolehlivé provozování, obnovu
rozvoj dístribučnísoustavy, přičemžpokud dochází k umístění zařízen( dístrĺbučnísoustavy
na cizí
nemovitost, je PDS povinen podle $ 25 odst, 4 energetického zákona k této nemovĺtosti
zřídÍt věcné
břemeno a zajistit si právo provést stavbu dle příslušných ustanovení stavebního zákona.
provozována

a

čÉnekII.
Prohlášení o právním a faktiďém stavu

1.

Budoucí povinná prohlašuje, že je ýlučným vlastníkem

pozemku/ů parc.č. 595/2, st, 24 , v k.ú. Dobřejovĺce, obec Dobřejovĺce, zapsáno
v katastru
nemovítostí vďeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha -

Iz4
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rnýchod (dále

2.

jen,,Dotčená(né) nemovitost(ti)"

NN, dále jen
Budoucí opravněná je investorem stavby zařízení dĺstribučnísousbvy - venkovnívedení
nemovitosti(tech)'
,,7aíízenioistribuŕnísoustavy'', která se bude nacházet mj. na Dotčené(ných)

Budoucí povinná prohlašuje, že není žádným způsobem omezena

3.

v

právu zřĹdit k Dotčené(ným)

jí
žádnéfaktické nebo právní
nemovitosti(tem) věcné ořámeno podle této smlouvy, a že nejsou známy
vady Dotčené(ných)nemovitosti(tí), Keými by byl znemožněn účeltétosmlouvy'

článek uI.
Předmět smlouvy

1'

vlastní smlouvu
Smluvní strany se zavazují, že spolu za dále uvedených podmínek uzavřou
jejĺmŽ předmětem bude zřízení
o zřízení věcného břemene (dále jen ,,Vlastní smlouva"),
břemene bude
věcného břemene podle 5 25 odst' 4 energetického zákona' obsahem věcného
na
právo Budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat 7ařuení distribučnísoustavy
povinnost
a
modernĺzacÍ,
Dotčene(ných) nemovitostĺ(tech), provádět jeho obnovu, výměnu a
Budoucí povĺnné výkon těchto práv strpět (dále jen ,,Věcné břemeno').

2.

činílks
Předpokládaný rozsah omezení Dotčené(ných)nemovitosti(tí) Věcným břemenem
v
vyznačený
rozsah
Betonový sloup a 12bm venkovnĺho vedení NN, a nepřesáhne
situačnímsnímku tvořícím přílohu č. t této smlouvy'

3.

Budoucí oprávněný se zavazuje po dokončenístavby łaŕízenídistribuční
geometrĺcký plán pro vyznačení rozsahu Věcného břemene, Vlastní smlouvu

povinné píse*nou výzvu
a geometricĘ plán.

k

soustavy vyhotovit
a zasĺat Budoucí
uzavření Vlastní smlouvy, jejížpřílohou bude Vlastní smlouva

4.

povinné ve lhůtě
Budoucí oprávněná se zavazuje zaslat v,izvu dle odstavce 3. Budoucí
(popř. od jeho uvedení do
do 6 kalendářních měsícůod kolaudace Zařízení dĺstribučnísousbavy
povinná se zavazuje Vlastní
provozu), nejpozdějĺ však do 5 let od uzavření této smlouvy. Budoucí
smlouvu uzavřít nejpozději do 60 dnů ode dne doručeníwzw'

5.

této smlouvy a zavazují
Do doby uzavření Vlastní smlouvy jsou Smluvní strany vázány obsahem
právníanijiné kroky, které by vedly ke zmařeníjejího účelu'
se, že neučinížádné

6.

povinné v důsledku
Smluvní strany se dohodly , źe za omezenÍ vĺastnickéhopráva Budoucí
Budoucí povinné na
výstavby 7ařízení distribučnísoustavy a zŕízeníVěcného břemene bude
dle směrnice obce základě Vlastní smlouvy vyplacena jednorázová lráhrada ve rnýši 1800r_ Kč,
připočtena daň
viz příloha. V případě že je strana povinná plátcem DPH, bude k této částce
platby. Jednoĺázová náhrada
z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečněnĺ
do katastru nemovitostí
bude vyplacena Budoucĺ povinné po provedení vkladu Věcného břemene
za podmínek stanovených Vlastní smlouvou.
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PodmínĘ pro provedenĺ stavby
Budoucí povínná uděluje Budoucí oprávněné souhlas s provedením stavby Żařízení
distrĺbuční
soustavy na Dotčené(ných)nemovĺtosti(tech) v rozsahu dle čl. III. odst' 2 této
smlouvy, a to

1

iprostřednictvím třetíĺchosob. Budoucí povĺnná se zavazuje umožnit v nezbytném
rozsahu
Budoucí oprávněné a jí pověřeným třetím osobám přístup a přljezd na
Dotčenou(né)
nemovitost(ti) a realizaci stavby. Práce na dotčené(ných)nemovitosti(tech)
budou spočívat

zejména v:

'
2

osazení nového sloupu, provedení nového venkovního vedení NN

Budoucí oprávněná se zavazuje

v

průběhu uýstavby

co nejvíce šetřĺtpráv Budoucí povĺnné.
Po skončenípracĺ je Budoucí oprávněná povĺnna uvést Dotčenou(né) nemovĺtost(tĺ)
do

předchozího stavu' Pokud Budoucí povinné v důsledku
rnýkonu práv Budoucí oprávněné vznĺkne
újma na majetku, má právo na přiměřenou jednorázovou náhradu.

článer v'
ostatní ujednání
1

Budoucí povinná se pro přrpad převodu vlastnĺckého práva k Dotčené(ným)
nemovitosti(tem)
smluvně zavazuje převést na nabyvatele Dotčené(ných) nemovitosti(tí)
zároveň práva
povinnosti

a

vypl'ŕvajíĺcíz této smlouvy, a to formou postoupení smlouvy dĺe
$ 1895 a násĺ. oďcanského zákoníku,
k čemužBudoucĺ oprávněná tímto uděluje svůj předchozí
souhlas.

2_

Veškere náklady spojené s vyhotovením této a Vlastní smlouvy, geometrického plánu
návrhu na vklad do katastru nemovĺtostí, se zavazuje uhradit Budoucí oprávněná.

a

podáním

čÉnekvr.
Závěrďná usitanovení
7

Tato smlouva nab'ývá platnosti a účĺnnostidnem přĺpojenípodpisu poslední
smluvní stranou.

2.

Přijetí návrhu této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, byť nepodstatnou,
se vylučuje' Totéžplať
pro uzavírání dodatků k této smlouvě.

3.

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemně, formou číslovaných
dodatků, jiná forma
se vylučuje. Písemná forma je nezbytná i pro právní jednání směřujíĺcí
ke zrušenísmlouvy.

4

Tato smlouva zaniká, pokud Budoucí oprávněná upustí od záměru vybudovat
Zařízenídĺstrĺbuční

soustavy na Dotčené(ných)nemovitosti(tech) nebo pokud v rámcÍ realizace
stavby nedojde
k umístěníZařízení distribučnísoustavy na Dotčené(ných)nemovitosti(tech).
V takovém prípáoě
se Budoucí oprávněná zavazuje tuto skutečnost Budoucí povinné bez zbytečnéhoodkladu

oznámit.
5

Tato smlouva je vyhotovena Ve 4 stejnopisech, z nichž 1 stejnopis obdrźí
strana povinná,
stejnopisy obdržístrana oprávněná a 1 stejnopis obdżímístně příslušný
stavební úřad.
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nemovitosti(em) byĺ schválen usnesenĺm

Záměr zřĺdit věcné břemeno
zastupitelstva Obce...

7.

.

ze dne

?o9
St

I
Součástítéto smlouvy je její:

Přítoha č. 1 - Situačnísnímek se zákresem předpokládaného rozsahu Věcného břemene

Přílohač.2-VýpiszKN
Příloha č' 3 - Směrnice obce
Přĺloha č. 4

_

Zmocněníze strany Čez oistribuce' a.s. - plná moc

Dne...,....

Dne 02.12.2019

Budoucí povinná

Budoucí oprávněná

ĺl

t,, .,.

-

/
cEz Distřibuoe, a. s.

obec Dobřejovice
Martin Sklenář

Zmocněnec
Mašek EleKro s.r.o.
Ing. Mĺlan Mašek
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;toVbo: Dobrejovice No NoVsi
;tovbo! lZ-'12-6001885

J6- pŕelożko nn.

opis techníckého řeśení:
;tóvojící střeśníkpro čp. 36 bude zdemontovón včetně svodu o pojistkové skříně. Nově bude v rohu pozemku p.č. st. 24 umístěn
ový betonový sloup 9/ô. Stóvojící vedení AYKYz 4x25 bude přemístěno no nový betonový sloup. No novérn slóupu bude preveden
ový svod do nové sP 1oo. Dotčenépozemky stovbou budou novrđcenydo odekvótního stovu o zópysem předóny vlostníkům'
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egendo:
Dem. kobelové vedení NN
Dem' kobeĺovévedení VN
Dem. vonkovní vedení NN
-Dem. venkovní vedení VN
Dcm. pojistkovó skŕírň/RE
-/m t$ oem. podpěrný bod
(střešník)
Stóv. kobelovó vedení NN
Stóv. kobelové vedení VN
.- - Stóv. venkovní vedení NN
. Stóv. venkovní vedení VN
Stóv. pojistkovó skříň/RE
-/8
o/& Stóv. podpěrný bod (Sloup/Stożór)
Ę
Novó kobelové vedení NN
Ę - Nové kobelové vedení VN
Ą -- - Nová venkovní vedení NN
Ę -- --* - Nové venkovní vedení VN
Novó pojistkovó skříň/RE
-/a,
olfi| Nový podpěrný bod (Sloup/Stožór)
o Novó kobelovó spojko
ffi
Kobelovó chróničko

-- ''
,

--

--

'

-'ł Nové uzemnění
Rozhroní ploch

Stóv,
Stóv.
Stóv.
Stóv.
Stóv.

Vodovod
konolizoce
plynovod
kobcl tclekomunikocc
venkovní vedení telekomunikoce
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|nformace o pozemku

I

Nahlíženídokatastru nemovitostí

Informace o pozemku

Q2

2ł

Parcelnĺ číslo:

\95i

Obec:

Dooérov ce '538167',ł

Katastrální Území:

Dobŕe1 ovlce s?Z6.ł-Q]

ČísloLV;

10001

Výměra [m2]:

777

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapoý

KMD

1

lĺst:

Určeníýměry:

GraficĘ nebo v digitalizované mapě

Způsob využití:

ostatní komunĺkace

Druh pozemku:

ostatní plocha

Vlastníci, jĺníoprávněn

v)

lx

í

obec Dobřejovĺce, Na Návsi 26, 25'l0'1 Dobřejovĺce

Způsob ochrany nemovitostĺ
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany

Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.

omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Zména vyměr obnovou operátu

Nemovitost je v územnímobvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává K.lt:stralllĺ L;ŕ:d prc Stl-edccc;ki,_L&l, ĺatrstrá]ll,
t-]r

!ip!l5ięf-t-a:]j] yś|IúŹ

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k02i22019 20:00:00.
ĺ:'7 _j l',]i3.j['.]t ',łĺ !Ull!tĘl' ljlll!
1J
'i ']-]]'Pĺ:,|'l;;
'
PodáníurčenákatastrálnímÚřadůmapracovištĺmzasílejtepřímona]1)r,l.:lť'11)]ll;l1|.),i.:.

o2004-20]9lt.|l'-:-ĺ-:L]ll]a.l]9l

Vene

aplikace: 5.5.7 build 0

2.12.2019

lnformace o pozemku

I

Nahlíženído katastru nemovitostí

lnforrnace o pozemku
24ł

Parcelní číslo:

st.

Obec:

Dobŕejovlce [538167)4

Katastrální území:

Q

Číslotv:

10001

Výměra |m2|:

701

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapouý list:

KMD

Určenív,ýměry:

Graficky nebo v digitalĺzované mapě

Druh pozemku:

zastavěná plocha a nádvoří

g

b.!-e;

ovi

ce 627
1

,

s

6Ą o)

-

2Í':

ł

ł

Součástíje staVba
Budova s číslempopisným:

Qgb']Ĺejovice

Stavba stojí na pozemku;

p. č. st 24

Stavební objekt:

ć.p--3śŻ

Adresní místa:

ć. p-

[27642lzj č. p. 36; rodĺnný dům

3śz

Vlastníci, jiní oprávnění

obec Dobřejovĺce, Na Návsi

26, 25101 Dobřejovice

Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány Žádné zpĺlsoby ochrany

Seznam BPEJ
Parcela nemá evĺdovanéBPEJ.

omezení vlastnického práVa
Nejsou evidována žádná omezení.

)iné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Více ínformacík ceno4łm údajůnaleznete v k aplikaci'

Nemovitost je v územnímobvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastlálllĺ tjřad pl9s|ed9śe5iý-[.r1,
Katastrálnĺ
pracoviśtéPrahc_výchołJ,2
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k02'12.2019 20:00:00.
@2004- 2019 {. jkĺ::Ę!'i'!:'!_el!i!4i'-il_a9:]r-1]_ąL, P'rcl śidIitin]]ĺjĹ-}O,,('r K.)rJ.,']]sy ]t]2] l i_'ĺJh3:l .
Podání určená katastrálním úřadůma pracovištím zasílejte přímo na

]!'.Jrch

e ína|] Jdľi.ś,]-r.
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DISTRIBUCE
PLNA MOC

EVlDENČNĺČ.. PM/ll - O73l2O1g
Se sidlem DěČĺn

crz oistriĺuce' a. s.

lV-Podmokly, Teplická 874lB, PSĆ Ąa5 02

-Děrĺn
lco
24729035, DlČ CZ2Ą729o35'

zapsanál"obchoclnimre'1střĺkuvedenémKrajskýmsoudemvUsti
nadLabempodsp zn B2145,
zastoupená předsedou představenstva lng. Martinem Zmelĺkem, MtiA
a členem představenstva lng. Pavlem śolcem
(dá|e 1en,'zmocnitel',)

zmocňuje
zmocněnce

MAŠEKELEKTRo s.r.o.
KrusiČany 74,257 41 Týnec nad Sázavou
27651584

sĺdlo:

lĆo:

DlĆ:
c227651584
Právnická osoba zapsaná v obchodnĺm rejstřĺku vedenénl u Městského
soudtt v Praze pod

21666,
(däle jen .,zmocněnec")
1

sp zn C

aby v procesu výstavby zaÍízenídistribuČnĺsouStavy e]ektrické energie clnll za
zmocnĺtele v rámci
podmĺnek daných přisluŠnými právnimi předpisy s doieen1imi
subjektyä před přĺsluŚnýńĺ orgány tato
právní 1ednánĺ a jiné Úkony:

1
2

Pĺojednával umistěni staveb zaŕízenídĺstribucnĺ soustavy (dále
1en ,'Stavby,,) a podnlínky
umĺstěni Staveb na clzĺch nemovitých. věcech (dále jen
,'Dotcené nómovitá'veci;'; s;e1icń
vlaslnĺky a jinými v úvahu pŕicházejĺcĺmi oprávnénými suujetly
Zajlšl'oval v nezbytném rozsahu k Účelu danému tĺmto zmocněnĺm ve prospěch
zmocnitele

k DotČeným nemovĺtým věcem věcná a jiná práva a s nimĺ souvise1Ícĺ poť'"ona
právní

a jiné ťlkony. tj' aby

a)

za zmocnitele zejména.

'1ednánÍ

uzavíral smlouvy o uzavření budoucĺ smlouvy a vlastnĺ smlouvy ke zřizení věcných
břemen (sluŽebností) ve smyslu a k úcelu danémLĺzákoneń c 458/20oo śb
energetický zákon, ve zněnĺ pozdějších předpisů, na Dotčených nemovitých věcech,

,

zajiŠtovala podepisoval návrhy

b)

c)
d)

3
4

na vklad těchto věcných práv do katastru
nemovitostĺ,
zajiŠt'oval a podepisoval návrhy na vklady práv do katastru nemovitosti,
přijĺlnal dortlčované pĺsemĺlosti adresovane vŻdy na doruČovacÍadĺesu
uvedenou
v návrhu na vklad do katastru nemovitostí' včetně všech oznámení civýzev průběhu
v
vkladových či jiných řízenĺvedených katastrálnĺm úřadem
činil v souladu s přisluŠnými právnĺmi pŕedpĺsyvuči věcně a místně přĺsluŠným
vyvlastňovacím úřadum návrhy na nucené omezenĺ vlastnického präva k Dotčeným
nemovitým věcem

Sjednäval podmínky a podával návrhy, Žádosti a uzavĺral smlouvy (dohody)
vztahujĺcí se ke
zvláŚtnimu użlvánl pozemních komunikací a uŽíváni veŕejných' prostränstvía k
úcelu
uvedenému v odstavci 2. přijĺmal písemnosti'

Podávaĺ návrhy, żádosti a činil dalŠĺprávní jednání a jiné Úkony v přĺsluŠnýchřĺzenich
dle
stavebné - právnich pŕedpisů a dalŠĺchsouvisejĺôĺchpráúnĺch preoiisů k umĺstěnĺ,
odstraňováni' změně a reaiizaci Staveb a jejich kolauáaci (zejména ohláŠenĺ
územnířĺzeĺlí,
stavební řízeni, kolaudaČnÍŕízeni,popr opatřenÍ kolaudacńího souhlasu nebo
oznámeni
záměru započetís rrżívánĺm)a k danémtl uČelu zajiŠt'oval veŠkerépotŕebné podklady
a
k Ůčelu uvedenémlt v odstavci 2. přijíĺnal pisemnosti, oile tez .,
.rno.nit"Ie.1aro stavebnĺka,
pĺnil oznamovacĺ povinnost vůci Archeologickému ústavu
lR popr. jĺne opravňeňé organlzaci
ve slnysltl ustanovení $ 22 odst 2 zákona ć. 20/19B7 sb o státllĺ pamáikové
péči,ve zněnĺ
,
pozdéjŠĺch
předpisrr

c
{

lJćäŕćlslo ov towcí łnihy o -.'

DäIe pak. aby zajiŚtbval poskytovänĺ flnontnlch náhrad vt8stnlkť,m ootč n c{l nemovit ch
vécl ve V Śi a za podmĺnek gjednan ch ve smlouváďl a dohodäch, UzáVen ch v rámci r)te|u
daného thlo zmocnanlm Co se t Če poskytovánl náhr8d, lak tyto nähÍedy ie zmocnénec
oprävntn závaŻné za zmocnitele platné 3jcdnáv8t pouze plseÍDnou
'oÍmou
Vsouvislosli spledmltem zmocnÖnl' (rveden m v śevodElavci
pod pĺsm. c), d)'
je
v od6tavci 3 a v odstavci 4'
zÍnocnénecoprävrÉnza zmocnilole činit pled pŕíslusn mi
orgány, aj
vehu paicházejĺclmi subiétly. Veśkerá Pľávnl jednánl a jiné Ůkony, tJ. zeimrne
činit e podÔtłal ákonem stianovénénávÍhy a podánl, brát lylo návÍhy a podänĺ zpét, podáVet
opravné Proslledky pro Íozhodnuth o lěchlo nävrzlch a podänlch, iekoż
iich i Vzdávat či

2

v

'|e

Ověľuji, lc

v

PÍe dnc

zmocnitsl si pÍo platné uzavlĺ'ánĺ vešker ch smlwnÍch zävEzkov ch t/ztah zínocnhceín za
zmocnitelc dle tohoto zmocnénĺ, jakoż i pĺo jiná 'iĺm Öintná pfávnl jednánĺ a stejné ľák pro
Činénĺzměn téďllo smluvnlc záveŹkov ch vŻtah ei. prävnlch iednánl v rámci lohoto
zmocněnĺ. mvnéż v palpadech kdy to v slovně nanl stanoveno zákoncm' v ir dné vymĺdlujc
pisemnou ci jinou zákoneín vyża<lovanou íoÍmu,je'li zäkoncm vyżadována forma ďĺsnéjśl,
s vylouÔenlm moźnosti zmén smlwnlch záVazkov ch vzt]Ĺhĺ] aj. pÍávnich iednánt k čclu
danému tlmb zmocněnlm v jiné ncż pÍsGmné či jin zákonom vyżado\łané íormé,ie-li
zákonem vyż.dovÔneÍoŕrn p isnějśl

Touto pinou mocl se nahrazu'ii a ruŚl vcškeré doposud vydané Plné moca v Be uvedenému zmocnénci.
a to dnem. kler plrdcházl PNnlmu dni obdobĺ, na kteíéie teto plnä moc vydána
Tato plnä moc je vydäna na dobu uítitou, a to na obdobl od t8'2.2019 do 18 2.2021

0

-0t' 20E

h' rtĺÁ'KilÍÁ

maÍłltLtłrDilc.
P./ćÍtÍ'ánotáŔÍn

zmocnitel opíav,luic zmocnánce dále udélovat k Účelu, za podmĺnek a v rozsahu danému
aĺrnto zínocnÔnlm táź substituÖnĺ zmocntnl jin m osobem.
6

l!śżnriĆĺskr ovć ovmĺ knihy o . _
/]0 l9
ovčluji' żc Pan Flvcl Šolc,dritum Üoztnl )l. rĘD!
19 2' bydliślěn Pĺĺhr2. Slovcnski ll.|5/ll. jdDr
lolDżnosl bylu pĺokizÁnl pbtn m rdniln Pr kurcnl.
uäal p'qlc nlnou Ípĺlpit;rn ĺétolistiné zł vlosĺni'

v I'nzc

dnc

0
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lvctaHÁIKovÁ
ÍtotátslđtEjcmnlce

Voéćinědne .
Zmocnitel:

ĆEz oistriouce,

Pďěttntl notái m

/
a.

s
(

.... ......
lng. Maĺtin Zmellk. MBA
.....,

.......,i....,

paodseda pledstavenstva

l)

. . .i:!'

i'.

Zmocněnec plnou moc ve v ,še Uvedeném Íozsahu plijlmá
. dno

Zmocntnec:

MAŠEK ELEKTRo Śr'o
anérb, prtjm nÍ, ĺunkco)

.

rng. PsvorsoE
Č| n pledstevenstv8

podpis

20 l9

bydlirl n l,nhl , U Kolcjí 3l / ,jchoz
tolozłosĺ by|Ą prokdaĺrn phtnÝm ulcdnlrn Pn)tozcm.
uaĺl p[tdc lnnou pxldPis m lélo lirlinč a vlustn|'
kvÔrnh l975.

s

brát zpÔt

-

ĺ'łĺllll. ai! ?łlcllk. darum Bru7śnĺ:7.
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Chráněné

čez oistriuuce'

a. s.

se sídlem DěÖÍn lV-Podmokly, Teplická 874l8,405 02 DěčÍn
zapsána v obchodnĺm rejstřĺku vedeném u KĘského soudu v Ústínad Labem, oddĺl B, vlożka2145

lĆ 24729035, Dlc' cz24729o35
Bankovnĺ spojení: Komerčnĺbanka, a.s., čísloúrtu 35-4544580267lu}a
Zastoupená: Radomírem Šolcem,vedoucím oddělení Správa energetického majetku, na základě
pověření PoV/Ř DA/g 8too51 l2o17 ze dne; 20.4.2017
(dále jen ,,Poskytovatel") na straně jedné

a

obec Dobřejovice
It:00240141
Ulice; Na Návsĺ26

obec: Dobřejovice DodacÍpošta: Dobřejovice PSĆ:25101
Zastoupená: Martinem Sklenářem, starostou
(dále jen

',UŽivatel")

o

bce

na straně druhé

uzavirĄ!dle zákona ě,.8912012 Sb., občanský zákoník tuto smlouvu

Smlouva o umĺstěn i zaŕizeni (bezúplatná}
c. suzBr40003/2020
článek t.
Úvodnĺ ustanovení
Poskytovate| prohlaŠuje, Že je výlučným vlastnÍkem a provozovatelem venkovnĺho vedení nízkéhonapětí,
včetně podpěr v obci, městě (dále jen vedení nn)'

G|ánek ll.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je vymezenĺ bliżšíchpodmínek vzájemné spolupráce smluvních stran při
zřizován! a provozování vedenÍ nn a instalace zaŕizenl UŽivatele na podpěrné body nn, Ve snaze zajistit
bezpečný a spolehlivý provoz zaŕIzeni obou smluvnĺch stran. Jedná se o zařĺzení umístěná ve veĘném
zájmu, typu mÍstnĺsdělovacĺ kanály (rozhlasy) ve vlastnictvĺ obcía měst, veřejná osvětlení, varovné a
informačnísystémy.
Poskytovatel podle této smlouvy dává Użivateli souhlas se zřizováním a provozovánĺm zařizenlUŽivatele
- ukazatel rychlosti na betonovém sloupu č. 5 v ulici Na Návsi před č.p. 45 - podrobně viz. Přítoha (dále
jen,,zařízení") na vedení nn za dále stanovených podmÍnek.

Glánek lll.
Práva a povinnosti Poskytovatele

Chráněné

1.

2'
3.

4.

Poskytovatel se zavazuje, Že umoŽní UŽivateIi po celou dobu platnosti smlouvy přístup k jeho
zařÍzení pro potřeby instalace, oprav a manipulaciv souladu s touto smlouvou.
Poskytovatel nesmÍ poŠkodit,zahradit nebo odstranit zařĺzenĺUŽivatele umístěnéna vedenĺ
nn a dále musí umoŽnit jeho ÚdrŽbu tak, aby byla jeho instalace bezpečná.
V případě nezbytné opravy vedení nn, na kterém )e zařízení UŽivatele umÍstěné, můŽe
Poskytovatel ve spolupráci s UŽivatelem sejmout zaŕízenína dobu nezbytně nutnou a
opětovně jej nainstalovat. Zároveň se však Poskytovatel zavazuje informovat UŽivatele o
zamýŠlenémsejmutí zatIzení písemně nejméně do 30 kalendářních dnů před termínem
sejmutí.

Poskytovatel se zavazuje informovat UŽivatele o majetkových změnách, přÍpadně nařízenÍch
státnĺch orgánů týkajĺcíchse vedenĺ nn, jsou-li mu známy.

ctánek lV.
Povinnosti Uživatele

1.

2.

3'
4.
5.
6.

7.
8.

Zajistit veŠkerá Úřední povolenÍ orgánů státní správy, které mají dle přÍslušných předpisů
oprávněnĺ vyjadřovat se k instalaci a provozovánítěchto zaŕĺzenína územíCR.
UmÍstěnĺ zaŕizení musí být z hlediska vzdáleností od částíel. zařízení pod napětÍm v souladu
s platnými předpisy a nesmĺ zhoršovat podmínky pro provádění ÚdrŽby tohoto zařízení.
DodrŽet technické podmĺnky Poskytovatele k instalaci zařízení, provádět opravy a pravidelnou
ÚdrŽbu zařÍzenl a udrŽovat poskytnutý prostor v dobrém stavu tak, aby jeho veškerá činnost
nenarušila běŽný provoz vedení nn.
oznámit Poskytovateli předem prováděnĺ rozsáhlejŠíchoprav nebo údrŽby zařizení.
Dočasně odstranit instalované zařízení a zajistit maximálnĺ součinnost na základě písemné
výzvy Poskytovatele z důvodu rekonstrukce nebo opravy vedenÍ nn'
V přĺpadě' Že bude smlouva o umĺstěnízařízení vypovězena, nebo nebude prodlouŽena její
platnost, je UŽivatel povĺnen demontovat zaŕizenl do doby skončeníplatnosti smlouvy o
umĺstěnÍ zařízenl.

Po ukončenídoby platnosti této smlouvy zajistí UŽivatel uvedení poskytnutých míst do
původnĺhostavu na vlastnĺ náklady. V připadě, Že toto UŽivatel neučinído lhůty dané
Poskytovatelem, Poskytovatel sám uvede poskytnuté mĺsta do původnÍho stavu, odstraní
případné škody na své náklady a poté je přefakturuje k Úhradě UŽivateli.
Všechny Škody vztahující se k vedenĺ nn nahlásit po jejich zjištěnÍ ihned Poskytovateli'
UŽivatel odpovídá Poskytovateli za škody, které vzniknou na poskytnutých místech jeho
uŽÍváním, poŠkozenímnebo znehodnocenÍm nad míru obvyklou a přiměřenou k době uŽĺvání'
Skody na vlastnĺ náklady neprodleně odstraní.
ČIánek V.

Podmĺnky BozP

1.

2'

Technické řešení zařízeníUŽivate|e a jeho umístěnĺmusí umoŽnit bezpečnou obsluhu' ÚdrŽbu
a opravy zařĺzeni distribučnÍsoustavy.
lnstalace a údrŽba zaŕízenĺUŽivatele můŽe být prováděna pouze osobami s poŽadovanou
odbornou kvalifikacĺ' V průběhu prací a technickým řešenÍm zaŕízeníUŽivatele nesmĺ být
porušena ochrana elektrĺckých zařÍzení před úrazem elektrickým proudem dle PNE 33 0000-1
a musí být dodrŽeny základnĺ podmÍnky pro bezpečnost práce na elektrickém zařízení, dle
platných právnĺch předpistl a technických norem.

článek vI.

Doba plněnĺ a platnost smlouvy

1. Smlouva o umístěníaprovozování zařÍzeníse uzavírá na dobu neurčitou.
2. Tato smlouva nab'ývá platnosti a účinnostidnem jejího podpisu smluvními stranamĺ
3. Smlouva můžebýt ukončena:

a)

písemnou dohodou smluvních stran

Chráněné

b)
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Kontaktní Údaje
Kontaktní osoby:
Za Poskytovatele:
Za UŽivatele:

Bc. Zbyněk KudláČek
,311 117 469
lng' Jan Chvátal
, 323 603 31o

Kontaktní adresy:
Pro Poskytovatele:
Pro Użivatele:

ČEz oistriouce' a's', Teplĺcká
874tB,4o5 ozDěčínlV
- Podmokly
obec Dobřejovice Na
Návsi 26,25101 Dobřejovice
'

clánek lX.
Závěreěná ustanovení
1

2

i:*[ffJ{""ľi!iĺ i[:i:1]5!:.:ľ.,[''j!n:ii?"'ľ::iJn f|Lá-,',

obsahujlci ve smyslu

o'ij,,'*
!:{"ľ!iĹ!Í"ľJ:ĺl"hjľľ'*;yi o*oä"T;ł"#1ii':'.J5iinTř
se ŕídĺpĺĺstusn1imi-ňä;;Ji
Ceské republiky

vj'Đluvlle neupravené

předpisy

i

Chráněné

Smluvnĺ strany berou na vědomí, Že na tuto smlouvu nedopadá povinnost uveřejnění v
registru smluv ve smyslu zákona č'' 34012015 sb.' o zvláštnĺchpodmĺnkách Účinnosti
někteých smluv, uveĘňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve
znění pozdějŠíchpředpĺsů.
4. Jakékoli změny této smlouvy nebo jejĺ dodatky lze provést pouze pĺsemnou formou, přičemŽ
smluvnĺstrany výslovně vyluěujímoŽnost jejízměny nebo doplnění ústnĺdohodou stran.
5. Srnluvní strany se zavazují případné vzniklé spory z této smlouvy řeŠit nejprue mimosoudní
3

cestou.

6.
7.

SmluvnÍ strany této smlouvy po jejím přečtení prohlaŠují,Že tato byla sepsána na základě
jejich svobodné a váŽné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruönÍ podpisy.

Smlouva je vytvořena ve dvou originálech, z nichŽ kaŻdá ze smluvnÍch stran obdrŽĺ po

jednom.

Přílohy:

katastrálnísnĺmky s vyznačenímmĺst poŽadovaných umístěnízaŕĺzení
technické podmínky Poskytovatele k instalaci zařízeníUŽivatele.

V Kolíně dne
Za Poskytovatele

RadomÍľ Šolc
ČEZ oistribuce, a.s

V Dobřejovicĺch dne
ZaUŽivatele

Martin Sklenář
Starosta obce

umístěnĺułazä'iele
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VyJádľenl na umlstönl ukazatete rychlostl na podpěľný bod NN (o,4kv) v maJetku

tEz

Dlstrlbuce,'''

a.s.

Souhlasĺme s umtstěnlm 1 ks ukazatete rychlostl na náš podpäĺnýbody venkovnĺho vedenĺ NN (0'4kV)
umĺstěných v obcl DobřeJovice dle předloŽeného plánku. Ukazatel rychlostl bude umlstěn na
betonovém slotlpu Ö.6 v ulloi Na Návsl pľed r.p.46 .
Ukazatel rychlośtlnenĺ możnl umlstlt na dl'evěné sloupy, lĺonzole a stľešnlky. Ukazatel rychlostl bude
umĺstěn mln. 1m pod stávaJíclm vedenĺ NN (0'4kV).
PożaduJeme, aby betonový sloup měl zJedné třetiny vcelé Jeho délce 1-ve|eJně přlstupného mlsta
k naš-emu dlstľibučnímuzaľĺzenĺ.Vohý q1o9tor. na sloupech
polädujeme z toho dÜvodú, aby sa dalo na sloup dostat ze żebřĺku, který se pouŽĺvá tak, że se opľe o
sloup a postupně se vysouvá aż k vedenĺ.
umĺircńý ukäzatel ýchlosti nesmÍ neomezovat přlstup, opÍavu a údržbunašeho energetlckého
zaľlzenĺ.

volný iľostor zdüvodu pnstupu

Dle výše popsaného souhlaslme s uľnlslěnĺm ukazatele rychlosti na náš podpérný n$y:: podmÍnek,
Fké ĎyU shora uvedeny. Na umlstěnĺ ukazatele rychlostl, které ie v ma|etku obce DobľeJovice' bglg

Lzavľtíräs

ČezDistilbucí dohoda o

umlstěnĺ zaľlzenĺ na podpérných bodech v ma|etku CEZ

Distribuce, a.s.

Pľtloha: 1x mapa se zakresleným mlstem uĺnlstěnĺ ukazatete rychlosti

,

S pozdravem

Zbyněk Kudláček
Technik SEM / oddělenl SEM Sĺtě Střed

tgz orrmuce,

a. s.

čEz Dlstrlbuc€'

a. 8.

$KUPINA TEZ

DłÔĺn, Dlcln lV-lbdntokly.l'cpllctrl874/E, PsČ 405 oz 1 xontlklrrl bcrplolnô lhlkn
ČEz, rristĺlbtrco: 800 850 8Ú0 (hIltšcnĺ polĺrch, dislĺibrrčqlpožĺĺlovk1''lĺlí9ntrncc),
e_nrail: info@c'czdislĺibucc.cą rrrrrľ'cczdistĺibtlcc.crI lC:24729035' l)lC: CZ24729035
l zapsrulĺl v o-Ích. ĺcjĺtĺt'urtdcnrnr Krajskýnl soudcni ľ Ústl nnd t.nbĺ_n, sp. zn' ll 2l45
zasitncĺ ĺdľcso: ČLz Distrihrcc, n' c,' Plzclt, Guldcneĺovo 2Í77ll9' Psc 326 00
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obec Dobřejovice
Nařízeníobce

č,. tĺ2o2o,

o zákazu podomního a pochůzkového prodeje
Zastupitelstvo obce Dobřejovice se na svém jednání ze dne 13. února 2020 usneslo usnesením č.
202011'6/08 vydat na základě ustanovení 5 18 odst. 4 zák. č. 455/1gg1' Sb., o živnostenském
podnĺkání(živnostenskýzákon), ve zněnípozdějšíchpředpisů, v souladu s
911 odst. 1,5 84 odst.3 a
5 102 odst. 4 ve spojení s odst. 2 písm. d) a zákona č.128/2o}o Sb., o obcích (obecní zŕízení),veznění
pozdějšíchpředpisů, toto nařízení:

Preambule

Účelem tohoto nařízení obce je stanovit, které formy prodeje zbožínebo poskytování sluŽeb
prováděné mĺmo provozovnu určenou ktomuto účelukolaudačnímrozhodnutí podle zvláštního
zákonal) na územíobce Dobřejovice jsou zakázány.

článek r.
ZákIadní pojmy

1)

z|

Podomním prodejem se rozumí všechny formy prodeje zboŽí a poskytování sluŽeb nebo nabízení
prodeje zboźíči poskytování služeb provozovaný bez pevného stanoviště obchůzkou jednotlivrich
bytů, domů, budov apod. bez předchozí objednávky'
Pochůzkovým prodejem se rozumí prodej zboŽí nebo poskytování služeb nebo nabízení prodeje
zboŹí či poskytování sluŽeb na veřejném prostranství s použitím přenosného nebo neseného
zafízení(konstrukce, tyče, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek a podobných zařízení) nebo

přímo z ruky, přičemžnení rozhod ující,zda ten, kdo zbožínebo služby prodává či nabízĹ se
přemísťuje nebo postává na místě'

článek z.
Zakázané formy prodeje zbožía poskytování služeb
Na celém územíobce Dobřejovĺce je pochůzkový i podomní prodej zakázán

článek 3.

Formy prodeje zbotí a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje
Toto nařízeníse nevztahuje na:

1.

nabídku a prodej zbožípři různých sportovních, kulturních, nebo společenských akcích a
slavnostech,

2.
3.

na prodej zboźívpojízdných prodejnách,

4.

akce organizované podle zákona č.1'17/2oo1 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějšíchpředpisů,
ohlášené očkovánídomácích zvířat.

čtánek ą.
Kontrola a sankce

1)
2)

Kontrolu dodrŽování tohoto nařízeníprovádíoÚ oobrejovice prostřednictvím pověřených osob.
Porušenípovinností stanovených tímto nařízením se postihuje podle zvláštních právních

předpisfi.2)

článek s
Zrušujícíustanovení
Zrušuje se nařízeníobce Dobřejovĺce
10.4.2018.

č,. t/2oI8

o zákazu podomního a pochůzkového prodeje ze dne

článek s.
Závěrečnéustanovení
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení, tedy vyvěšení na úřednídesce
obce Dobřejovice.

u
lng. Jan

I

fr E'

místostarosta obce

Vyvěšeno na úřednídesce dne: L4.2.2o2o
Sejmuto z úřednídesky dne:

Účinnost:

2g.2.2o2o

1}

Zákon č. i83/20c6 sb.. o územním plánovánĺ a stavebnĺm řádU (stavebni zákon}, ve znění pozděJšĺch předpisú

2)

5

4 odst. l

Zákon6 č' 251/2016 sb., o některých přestupcích

Martin Sklenář
starosta obce

obec Dobřejovice
Nařízeníobce

č,. Lĺ2o2o,

o zákazu podomního a pochůzkového prodeje
Zastupitelstvo obce Dobřejovĺce se na svém jednání ze dne 13. února 2020 usneslo usnesením
č.
Ż020/1'6ĺ08 vydat na základě ustanovení 5 18 odst. 4 zák. č. 455/1991 Sb', o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpĺsů, v souladu s 11
odst' ]., $ 84 odst' 3 a
9
9 102 odst. 4 ve spojení s odst. 2 písm' d) a zákona č.. LŻ8/2000 Sb', o obcích (obecní zťízení),veznění
pozdějšíchpředpĺsů, toto na řízení:

Preambule
Účelem tohoto nařízení obce je stanovit, které formy prodeje zboŽí nebo poskytování služeb
prováděné mimo provozovnu určenou k tomuto účeĺukolaudačnímrozhodnutí podle
zvláštního
zákona1) na územíobce Dobřejovice jsou zakázány.

článek r.
Základní pojmy

1)

2|

Podomním prodejem se rozumívšechnyformy prodeje zbotí a poskytováníslužeb nebo nabízení
prodeje zboźíči poskytování služeb provozovaný bez pevného stanoviště obchůzkou jednotliuich
bytů, domů, budov apod. bez předchozí objednávky'
Pochůzkovým prodejem se rozumí prodej zboŽí nebo poskytování služeb nebo nabízení prodeje
zbotí či poskytování služeb na veřejném prostranství s použitím přenosného nebo neseného
zaŕízení(konstrukce, tyče, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek a podobných zařízení)
nebo
přímo zruky, přičemžnení rozhodující, zda ten, kdo zbožínebo služby prodává
či nabízí,se
přemísťuje nebo postává na místě.

článek z.
Zakázané formy prodeje zbotí a poskytování služeb
Na celém územíobce Dobřejovĺce je pochůzkový i podomní prodej zakázán.

článek 3.

Formy prodeje zbožía poskytováníslužeb, na které se toto nařízení nevztahuje
Toto nařízeníse nevztahuje na:

1'

nabídku a prodej zbožípři různých sportovních, kulturních, nebo společenských akcích
a
slavnostech,

2.
3.

na prodej zbožívpojízdných prodejnách,

4.

akce organĺzované podle zákona č. L17/2oo1 sb., o veřejných sbírkách a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějšíchpředpĺsů,
ohlášené očkovánĺdomácích zvířat.

článek ł.
Kontrola a sankce

1)
2)

Kontrolu dodržovánítohoto nařízeníprovádíoÚ oobřejovice prostřednĺctvím pověřených osob.
Porušenípovinností stanovených tímto nařízením se postihuje podle zvláštních právních

předpi5fi.2)

č!ánek s
Zrušujícíustanovení
Zrušuje se nařízeníobce Dobřejovĺce č..L/zoL9 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje ze dne

t0.4.20L8.

článek o.
Závěrečnéustanovení
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení, tedy vyvěšení na úřednídesce
obce Dobřejovice.

lng. Jan C

Martin Sklenář

místostarosta obce

starosta obce

Vyvěšeno na úřednídesce dne: L4'2.2ozo
Sejmuto z úřednídesky dne:

Účinnost:

1)
2)

2g.2.2o2o

zákon č. 183/2006 sb'. o územním plánovánĺ a stavebnim řádu (stavebnĺ zákon), ve zněnĺ pozděišich předpi5ů
5

4

odst.

l

zákona č' 251/20i6 5b.. o některých přestupcích

Smlouva o dílo č.2oL9. L2o2B
obec Dobřejovice
Fakturačníadresa: Na návsi 26,251 01 Dobřejovice

00240L4I
Tel: 725 021 828, e-mail: starosta@dobrejovice.cz(dále jen ,,objednatel,,)
Adresa montáže/umístěnístavby: p.č.1090 v k.ú'Dobřejovice ( ulice U zámku)
a

Moderní Garáže s.r.o.
se sídlem Jirská 855/19 ,702 oo ostrava - Moravská ostrava
lČo: onaąo7]., DlČ: Czo7264o7l
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v ostravě, oddíl C, vložka 75163
zastoupená jednatelem společnosti lng'Josefem Sliwkou
Tel:+ 420 776 05L 399, Tel:+ 420 737 z3B 730, e-mail : info@modernigaraze.cz
bankovní spojení :Citfin, spořitelní drużstvo, č'.ú'114453212060
(dále jen,,Zhotovitel")

uzavírajínížeuvedeného dne, měsíce a roku tuto

sMLouVU o DíLo
NA zHoToVENí ľ{oNroVANÉcnnÁŽe
dle

$

2586 odst' 1 a násl. zákona č..89ĺ2OI2Sb', občanský zákoník
(dále jen ,,Smlouva")

1. Předmět smlouvy
1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele dle nížeuvedených podmínek a uvedeném termínu
provést pro objednatele dílo spočívajícív montáŽi montované garáže, dle specifik uvedených v nabídce
zhotovitele, jenŽ tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. L.
1.2. Dílo bude provedeno v termínu uvedeném v článku 2. této smlouvy

2. čas, místo a předání ptnění
2.1. Zhotovite| se zavazuje provést dílo specifikované v čl. ]. této smlouvy a příloze č' ]. k této smlouvě do 12
týdnů ode dne uhrazenízálohové faktury a za podmínek dále stanovených touto smlouvou.

2.2. Doba samotné montáže bude činit 4 až 48 h'
Zhotovitel se zavazuje provést dílo na místě určenéobjednatelem, konkrétně na adrese: p'č.1090 v
k.ú.Dobřejovice ( ulice U zámku)

2'3' Zhotovitel si vyhrazuje právo, vzhledem k ročnímuobdobí a v závislosti na povětrnostních podmínkách
a
po dohodě se zákazníkem prodloužit termín plnění díla.
Po předání a převzetí díla bude vyhotoven předávací protokol ve dvou (2) vyhotoveních,
které budou
podepsány oběma smluvními stranami a kaŽdá ze smĺuvních stran obdržípo jednom (1)
vyhotovení protokolu.
Protokol bude obsahovat případný soupis zjištěných vad a nedodělků

3. Cena a způsob zaplacení
3.1. Cena za provedení díla
Bez DPH: 189 300 Kč.
DPH: 39 753 Kč
Celkem: 229 053 Kč.
3.2. JednotlĺvépoloŽky ceny jsou rozepsány v nabídce zhotovitele, jeŽ tvoří nedílnou součást této
smlouvy
jako příloha č, 1.

3.3. Nárok zhotovitele na zaplacení díla vzniká okamžikem předání díla objednateli ze strany zhotovitele.
3.4. objednatel se zavazuje zaplatit před zhotovením díla zálohu ve výši 4Oo/o zcelkové ceny díla,

a to částku

91 621 Kč.

3'5. Zbývající část ceny Ve výši 60%, tedy 137 432 Kč bude splatná oproti převzetí díla převodem na
účet
Citfin, spořitelní družstvo, č.ú'1144532t2o6o, a.s. Ve lhůtě 3 pracovních dnů od předání a převzetídíla.
3.6. Pokud se při provádění předmětu smlouvy vyskytne potřeba provedení da|ších prací, které nemohly
být
předvídány, nebo které si objednatel přeje nad rámec sjednaného rozsahu prováděných
prací, bude o nĺch
uzavřen písemný dodatek k této smlouvě, v němž se vymezí jejich rozsah, doba provedení jejich
a
cena'

4. osoby oprávněné k jednání ve věcech smtuvních a technických
4.L.Za zhotovitele jsou oprávněni

4.L.l.

k

jednánítechnických a smluvních

p. lng. Slĺwka Josef

4.L,2. p, Piskoř Lukáš
4,2, Za objednatele jsou oprávněni

k jednání:

4.3. P. obec Dobřejovice- p.Martin Sklenář
4.3.1. - ve věcech smluvních a technických:

4.3.2. P. obec Dobřejovice- p.Martin Sklenář

5. Práva a povinnosti objednatele
5.1. objednatelje povinen mít veškerou stavebně právní dokumentaci dle platných předpisů stavebního
práva, tak aby bylo možnéprovést montáž v určenémtermínu. Nebude-li
objednatel touto dokumentaci
disponovat, neodpovídá zhotovitel za jakékoliv porušenístavebně-právníchpředpisů.

5.2. Veškeré odpady vzniklé v souvislosti s provedením díla je objednatel povinen zlikvidovat v souladu se
zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., ve zněnípozdějšíchpředpisů, jeho prováděcími předpisy a dalšími
souvisejícími předpisy.
5.3. objednatel je povinen zajistit na vlastní náklady zhotovení stavebního podkladu, který je přesně

specifikován včetně rozměrů v příloze č.2, jenž tvoří nedílnou součást této smlouvy' Stavební podklad musí
být ze strany objednatele zhotoven bez vad a nedodělků dle platných stavebních norem.

5.4. objednatel je povinen zajistit na vlastní náklady pronájem montážníhojeřábu na dohodnutou dobu

montáže dle specifik v příloze č.2, jenž tvoří nedílnou součást této smlouvy. (Tento bod se vztahuje pouze pro
stavbu betonové garáže)

5.5. objednatelje případně povinen zajistit na vlastní náklady i zćlbor veřejného prostranstvína dobu

montáŽe, a to v případě, Že takového záboru bude potřeba k řádnému provedení díla a bude tak dohodnuto se

zhotovitelem.

5.6. V případě nesplnění kteréhokoliv z výše uvedených bodů v tomto článku nebo jiného důvodu, jenŽ
zapříčiníprodlenízhotovení díla vinou objednatele, platí, že objednatelje ve stavu nepřipravenosti pro

zhotovení díla a nese veškerou odpovědnost za škody vzniklé z důvodu takového prodlení'

5.7. V případě nepřipravenostĺ objednatele a tedy nemožnosti sestavení garáž.e zaviněné objednatelem, je
objednatel povinen hradit zhotoviteli náklady na převoz ve výši 15 Kč/Km, náklady na uskladněníve výši 150
Kč/den, a manipulační poplatek ve výši : počet lidí4 x 2o0Kč x 5 hodin na cestě Kč.
5.8. V případě jakéhokoliv prodlení a nepřipravenosti ze strany objednatele se lhůta pro zhotovení díla
prodluŽuje o dobu, po nížnebyl objednatel připraven.

5.9. objednatel je povinen přijmout dílo i s drobnými vadami a nedodělky nebránící řádnému užívánídíla.

Naopak objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pouze v případě závažných vad a nedodělků, které
brání řádnému užívánídíla. V takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně sdělí
zhotoviteli, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původníhotermínu předání díla.

5.10. objednatel má právo na odstoupeníod smlouvy, jestliže věc bude mít neodstranitelné vady, které brání
jejímu řádnému uŽívání, a to i po termínu pro zhotovení díla a neodstranění těchto vad ze strany zhotovitele
ani v přiměřené lhůtě poté.
5.11. V případě zrušení objednávky ze strany objednatele z důvodu nikoliv na straně zhotovitele je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli storno poplatek ve výši zálohy,tj,4ovo z kupní ceny 229 053 Kč. V případě, že
záloha již byla uhrazena, platí, že objednatel výslovně souhlasí se započtením této zálohy na výše uvedený

storno poplatek.

6. Práva a povinnosti zhotovitele
6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad, na své nebezpečí a s potřebnou péčídle poŽadavků
smluvených s objednatelem, a to vše v ujednané lhůtě a místě, vyjma úkonůk nimŽ je podle této smlouvy
povinen objednatel.
6.2. Zhotovitel ručíza kvalitu jím provedeného díla po dobu 24 měsícůod data předání díla objednavateli'
6.3. Zhotovitel je povinen vady odstranit ve lhůtě 30 dnů od oznámenívady objednatelem.
6.4. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník dle

5 157 a násl. zákon ].83/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, stavebního zákona přílohy č. 5 vyhlášky č' 4ggt2oo6 Sb', o dokumentacistaveb a po dokončení
montáže jeden průpis tohoto stavebního deníku předat objednateli. Zejména je pak zhotovitel ve stavebním
deníku povinen uvádět den provádění díla, čas, počasí,počet pracovníků, pouŽité zařízení, průběh montáže,

použitý materiá| a dalšípodstatné okolnostĺ. Dojde_li v průběhu montáže k jakýmkoliv odchylkám od této
sjednané smlouvy, zejména pak k odchylkám od specifikace díla, je nezbytné, aby tyto byly zachyceny rovněž
ve vedeném stavebním deníku.

6.5. Zhotovitel neručíza možnénetěsnosti, vzniklé mezi montovanou garáží a stavebním podkladem

zapříčiněným nerovností stavebního podkladu.

7. Smluvní pokuty
7.1. V případě prodlenízhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výšĺ0,02 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. Je_lĺ však v prodlení objednatel, nemůŽe se
zhotovitel ocitnout v prodlení.

7.2.v případě prodlení zhotovitele

s odstraněním vady díla, která brání řádnému užívánídíla, je zhotovitel
povinen zaplatĺt objednateli smluvní pokutu ve výši O,O2 o/o Z ceny díla za kaŽdý započatý den prodlení.

7.3. Pro případ prodleníse splněním peněžitého závazku ze strany objednatele, se stanovuje smluvní úrokz
prodlení ve výši 0,02 o/o z celkové částky za kaž'dý den prodlení'
7.4. Smluvní pokuty a smluvní úroky z prodleníjsou splatné do třiceti (30) dnů od jejich uplatnění.
7.5. Vedle smluvní pokuty a úrokůz prodlení, má objednatel i zhotovitel právo na náhradu škody v plné výši.

8. Dalšíujednání
8.1. V případě, Že některá součást díla nebude přesně specifikována ve smlouvě ani v některé z příloh, řídí se

zhotovitel dle obvyklých pravidel a technických norem pro srovnatelné dílo'

B.2. Veškerá sdělení v souvĺslosti se vznikem, změnou nebo zánikem závazku plynoucího z této smlouvy musí
být formulována písemně a podepsána osobou oprávněnou jednat jménem příslušnéstrany a adresována na
adresy smluvních stran uvedení v hlavičce této smlouvy.

8.3. obě smluvní strany jsou povinny zajistit přljem poštovních zásilek doručovaných na adresy uvedené v

hlavĺčcetéto smlouvy' Za doručenízásilky se podle této smlouvy bude považovat i případ, kde provozovatel
poštovních sluŽeb zásilku vrátí odesílateli, neboť se adresát nezdržoval na uvedené adrese, nebo odmítl
zásilku z jakéhokoliv důvodu převzít. Dnem doručenív takovém případě bude ].O.den ode dne předání zásilky
drŽiteli poštovní licence.

8.4. ostatnísdělenítýkajícíseplnění závazku z této smlouvy mohou být činěna písemně, telefonicky nebo
prostředky elektronické komunikace'

8.5. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovenítéto smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti
dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v
odvětvítýkajícímse předmětu plnění této smlouvy, ledaŽe je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak' Vedle shora
uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních
zvyklostí či praxe, Vyskytnou-li se okolnosti, které jednomu nebo oběma smluvním stranám částečně nebo
úplně znemožní plnění jejich povinnostípodle Smlouvy, jsou povinni se o tom bez zbytečného prodlení
informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplněnítéto povinnosti zakládá nárok na
náhradu škody pro stranu, která se porušenísmlouvy v tomto bodě nedopustila.

9. Závěrečná ustanovení
9.L. Veškerézměny a doplňky jednotlivých ustanovení této smlouvy mohou být provedeny pouze formou
číslovanéhopísemného dodatku podepsaného oběma smluvnímĺ stranami.

9.2. Smlouva se řídíplatným právním řádem Českérepubliky, především zákonem č. 8gl2oI2 Sb. občanský
zákoník.
9.3. Vyskytne-li se ve vztahu založeném touto smlouvou jakýkoliv mezinárodní prvek, sjednávají smluvní
strany, že právem rozhodným pro vztahy vznĺkajícíz této smlouvy a s ní souvisejícíje právo české'
9.4. Vyskytne-li se ve vztahu založenémtouto smlouvou jakýkoliv mezinárodní prvek, čijde-li o vztah mezi
podnikateli, sjednávajísmluvní strany, že veškeréspory vznikajícíz této smlouvy a v souvislosti s ní budou

rozhodovány obecnými soudy Českérepubliky se sídlem v ostravě, tedy okresním soudem v ostravě, nebo
Krajským soudem v ostravě.

9.5. Smlouva je vyhotovena Ve dvou (2) origĺnálech, kdy každá Ze stran obdrŽí po jednom (1)'

9.6. Účastníci si smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují
9.7. Smlouva se stává platnou a účinnoupodpisem obou stran.

9.8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č' 1 - přesná specifikace díla
Příloha č' 2 - cenová nabídka obsahujĺcíjednotlivé poloŽky díla
Příloha č. 3 - požadavky na stavební připravenost objednatele, zejména pak na zhotovení stavebního podkladu
a zajištění potřebného (autojeřábu-platí pro betonovou garáž\
Příloha č. 4 - skica garáže s umístěním doplňků a stavebních otvorů

V ostravě dne 12'02.2020

ruo

tč o726ao71.
objednatel

cm7z6,o71

zhotovitel

Příloha č.L
Specifikace: č.CN 20L9.1202.B
Montovaná garážpro 2 stání
Pultová střecha, zateplená, spád na zadní stranu
Výrobce střešní krytiny:Budmax Metal
Rozměr garáže:2x2900 x 7000

Doplňky:
Vrata:2 ks výklopná Hörmann Berry 80 - objednávacírozměr 2500 x 2125mm
Dveře: 1ks Wisniowski zateplené DS vzor H - objednávacírozměr 1000 x 2000mm
okno: 2 ks jednosklo výklopné - objednávací rozměr 800 x 600mm
okap + svod: ].ks svod na zadní straně ukončen kolenem

Barevné provedení:
Venkovní stěny: písková
Vnitřní stěny: bílá
Střešní krytina: hnědá RAl 8017
Atika: hnědá RAL 80L7
okap + svod:hnědá RAL 8017
Dveře : bílá
okno: hnědá RAL 8017
Vrata:hnědá RAL 8017

V ostravě dne L2.02.2020

'ro2

É:0726aľ't
objednatel

(20126.07l

zhotovitel

Nížeuvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvnístrany
OPTREAL, spo!. s r.o.
lČ 25o9842o
se sídlem Drnovská Lo42l28, Ruzyně, 1610o Praha 6

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4g5o2
zastoupená Michalem Raškem, jednatelem a JUDr. Jaromírem MIejnským, jednatelem
na straně jedné a dále v textu jen

optreal

a

obec Dobřejovice

lČooząotąl

se sídlem Na Návsĺ26, Dobřejovice,251'

0r Říčany

zastoupená Martinem Sklenářem, starostou obce
na straně druhé a dále V textu jen obec

tuto

sMĚlvluou SMLoUVU sE sMLoUVoU o ÚnnnoĚ
pŘíspĚVKU
d

le ustanovení 5 2184 a násl. a usta noven

í

.5

L7

46 odst. 2 zákona č. 89/2oI2 Sb., obča nský zákoník, ve

znění pozdějšíchpředpisů.

ČÁsr l. - směna
čl. 1.

Vymezení předmětu směny
1..1

1,.2

optreal má ve svém výlučnémvlastnictví pozemek č. parc' 729/9, pozemek parc. č' 735/31'a
pozemek parc. č. 736/19, vše v obci Dobřejovĺce a katastrálním územíDobřejovice, jak jest
zapsáno ve veřejném seznamu (katastru nemovitostí) vedeném Katastrálním úřadem pro
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - východ, na LV 896 (dále společně tyto pozemky
jen Předmět směny A).

obec má ve svém výlučnémvlastnictví pozemek č. parc. 725l1o, v obci Dobřejovice

a

katastrálním územíDobřejovice, jak jest zapsáno ve veřejném seznamu (katastru nemovitostí)
vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracovĺště Praha - východ na
LV č. 10001 (dále jen Pozemek).
1.3

Z Pozemku (označenéhov nížespecifĺkovaném geometrickém plánu jako pozemek parc.

č.725
vk.ú. Dobřejovĺce) byĺ geometrickým plánem č.931-67/2078 zpracovaným společností AGK
spol. s r.o., Radlická 7I7,150 00 Praha 5, ověřeným oprávněným zeměměřičským inženýrem

lng. Alenou Čermákovou dne 23. srpna 2018 pod č.21'4/20].8, schváleným Katastrálním úřadem
pro Středočeský kraj, Katastrální pracovĺště Praha - východ dne 24. srpna 2018 pod č. PGP3466/2018-209 (dále jen Geometrický plán), oddělen nový pozemek č. parc. 725/2, o výměře
75 m2, a dále pozemek č. parc. 725/3, o výměře 5O5 m2, oba v obcĺ Dobřejovice a katastrálním
územíDobřejovĺce, přičemž Geometrický plán tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této
smlouvy. Dále byly od tohoto pozemku odděleny pozemky parc. č. 72514 a parc. č.72515 v k.l3.
Dobřejovice. Pozemek č. parc. 725/2, o výměře 75 m2, a pozemek č. parc. 72513, o výměře 505
m2, vše v obci Dobřejovice a katastrálním územíDobřejovice představujípředmět směny B dle
této smlouvy (dále společně tyto pozemky jako Předmět směny B).
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1'.4.

obec je dále výlučnýmvlastníkem pozemku parc. č. 725/6 a pozemku parc. č. 725/7 , oba v obci
Dobřejovice a katastrálním územíDobřejovice, jak jest zapsáno ve veřejném seznamu (katastru
nemovitostí)vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, KatastrálnípracovĺštěPraha
- východ na LV č' 10001. Pozemek č' parc. 725/6 a pozemek č. parc. 725/7, vše v obci
Dobřejovice a katastrálním územíDobřejovice, představují předmět směny C dle této smlouvy
(dále jako Předmět směny C).

ćl.2.
Vlastnosti předmětu směny

2.1'.

Smluvnístrany prohlašují, vždy ve vztahu k pozemku či pozemkům, které jsou v jejĺch vlastnĺctví,
že na Předmětu směny A, Předmětu směny B a Předmětu směny C neváznou, resp. ke dni podání
návrhu na vklad práva touto smlouvou převáděného váznout nebudou Žádné právní vady,
zejména žádnédluhy, věcná břemena (s výjĺmkou věcného břemene zapsaného na LV č. 896
pro k.ú. Dobřejovice), zástavní práva s výjĺmkou dále uvedenou, nebo jiné právní povĺnnosti,
které by bránily řádnému užíváníPředmětu směny A, Předmětu směny B nebo Předmětu směny
c.

2.2'

Smluvní strany dále prohlašují,že

a) nebyl uplatněn žádný nárok na vydání jakýchkoliv částíPředmětu směny A, Předmětu
směny B nebo Předmětu směny C v souladu s příslušnými ''restitučními''zákony (např.
zákonem č.87/1991' Sb. a č. z29/L991'sb.);

b) není vedeno žádné soudní ani rozhodčíŕízení,
z něhož by mohlvyplynout majetkový nárok
k Předmětu směny A, Předmětu směny B nebo Předmětu směny C, neexistuje žádné
konečnévykonatelné rozhodnutí protĺ smluvní straně, není vedeno žádnéřízenío
exekučnímnávrhu/nařízení výkonu rozhodnutí formou prodeje Předmětu směny A,
Předmětu směny B nebo Předmětu směny C anĺ o provedení exekuce/výkonu rozhodnutí
formou prodeje Předmětu směny A, Předmětu směny B, Předmětu směny C nebo jejich
částí;

c) neexistují žádnéspory

V souvislosti s vlastnictvím smluvních stran k Předmětu směny A,
Předmětu směny B nebo Předmětu směny C, a smluvní strany sĺ nejsou vědomy žádné
skutečnosti, která by byla důvodem pro zpochybněníjejich vlastnického práva k Předmětu
směny A, Předmětu směny B nebo Předmětu směny C;

d) neexĺstuje rozhodnutí o či návrh na vyvlastnění Předmětu směny A, Předmětu směny B,
Předmětu směny C či jakýchkoli jejich částíjakýmkoliv veřejnoprávním orgánem či
jakýmkoliv jiným rozhodnutím či návrhem jakéhokoliv veřejnoprávního orgánu, kteni by
mohl mít negativní dopad obdobný vyvlastnění Předmětu směny A, Předmětu směny B
nebo Předmětu směny

2.3.

C.

optreal upozorňuje obec, že pozemek č. parc. 729/9 v k.ú' Dobřejovice je ke dnĺ uzavřenítéto
smlouvy předmětem zástavního práva (zástavou) zřízeného k zajištění úvěru optrealu
poskytnutého mu Fio bankou, a's., lČ 61858374 (dále jen Zástavní věřitel). optreal se zavazuje
zajistit podání návrhu na výmaz tohoto zástavního práva zveřejného seznamu spolu s výmazní
kvitancí Vystavenou Zástavním věřĺtelem, a to nejpozději do desetĺ (10) pracovních dnů od
podpisu této smlouvy. optreal je povinen obci obratem doložĺtvýpis z katastru nemovitostí,
z něhož bude zřejmé, že bylo dané zástavníprávo vymazáno a k jakému dnise tak stalo.

čl. 3.

Směna

3.1.

Smluvnístrany tímto směňují Předmět směny A za Předmět směny B a Předmět směny C tak, že
optreal se zavazuje převést obci vlastnícké právo k Předmětu směny A výměnou za závazek
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obce převést optrealu vlastnické právo k Předmětu směny B a Předmětu směny C'

3'2.

optreal touto smlouvou tedy směňuje s obcí Předmět směny A za Předmět směny B a Předmět
směny C.

3.3.

Po provedenísměny dle této smlouvy se

a)

optreal stane výlučnýmvlastníkem:

.
.
.
.
b)

pozemku
pozemku
pozemku
pozemku

č. parc. 725/2,

č' parc.72513,
č' parc. 72516 a
č. parc. 7Ż517,

obec stane výlučnýmvlastníkem

:

.
o
.

pozemku č. parc. 729/9,
pozemku č. parc. 735/31' a
pozemku č. parc.736/19,
to vše v katastrálním území Dobřejovice.

čl.4.
Vypořádání

4'1'.

4.2.

Za účelemvypořádání rozdílnévýměry směňovaného Předmětu směny A s Předmětem směny
B a Předmětem směny C si smluvní strany sjednávají vypořádánív penězích.

Smluvní strany sĺ sjednaly cenu směňovaných pozemků následovně:

.
.
.
.
.
.
.

pozemek č. parc. 725/2 o výměře 75 m2

- cena 150.000 Kč vč. DPH (jednotková cena
2'oooKč'/mZvč.DPH),
pozemek č' parc. 725/3 o výměře 505 m2 - cena 1.010'000 Kč vč. DPH (jednotková cena
2.oooKč/m2vč.DPH),
pozemek č. parc. 725/6 o výměře IŻ6 m2 - cena 75'600 Kč vč. DPH (jednotková cena

600 Kč/m2 vč. DPH),
pozemek č. parc' 725/7 o výměře 913 m2 - cena 547.8oo Kč vč. DPH (jednotková cena
600 Kč/m2 vč. DPH),
pozemek č. parc. 729/9 o výměře 644 m2 - cena 1.288.000 Kč vč. DPH (jednotková cena

2.oooKč/mZvč.DPH),
pozemek č. parc. 735/31' o výměře I94 m2 - cena 116.400 Kč vč. DPH (jednotková cena

600 Kč/mZ vč. DPH),

pozemek č. parc. 736l19 o výměře 9I m2
600 Kčlm2 vč. DPH).

4.3.
4.4.

-

cena 54.600 Kč vč. DPH (jednotková cena

ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly, že optreal uhradí obci na
vypořádání rozdílnévýměry směňovaných pozemků částku v úhrnnévýši 32a.a00 Kč vč. DPH.
S

optreal uhradí obci úhrnnou částku ve výši ?24.4oo Kč vč. DPH (dále jako Vypořádání)

bezhotovostním převodem na bankovní účetobce č.ú.6L222o1/o1ooa to Ve lhůtě deseti (10)
pracovních dnů ode dne, kdy obci ve smyslu odstavce 2.3. této smIouvy doložívýmaz zástavního
práva z katastru nemovĺtosti.

4.5.

Shora uvedeným způsobem jsou smluvnístrany navzájem zcela vypořádány.

čl.5.
Správní poplatky, katastr nemovitostí
5.1

Smluvní strany se dohodly, že správní poplatek za provedení vkladu práva převáděného touto
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smlouvou do katastru nemovitostí uhradí optreal.
5.2

Smluvnístrany si ujednávajĹ že návrh na vklad vlastnického práva převáděného touto smlouvou
do katastru nemovitostí podá u místně příslušnéhokatastrálního úřadu obec, a to ve lhůtě pěti
(5) pracovních dnů ode dne uhrazení Vypořádání dle ustanovení odstavce 4.4' této smlouvy,
včetně úhrady částky odpovídajícísprávnímipoplatku dle předchozího odstavce. Návrh na vklad
podepíšísmluvní strany při podpisu této smlouvy.

5.3

Smluvní strany se pro případ, že by nedošlo ke vkladu podle této smlouvy převáděného
vlastnického práva do veřejného seznamu, zavazují, že uzavřou novou smlouvu nebo dodatek
stejného obsahu, která splní zákonné podmínky pro provedení vkladu nejpozdějĺ ve lhůtě
stanovené v písemnévýzvě některé ze smluvních stran, případně, že na pokyn katastrálního
úřadu tuto smlouvu čĺnávrh na vklad náležitě doplní.

ČÁsĺll. - příspěvek
č!. 6.

Definice

6.1.

Nechť jsou nížeuvedené termíny a označení vykládány takto:

a)
b)

Pozemek - společně shora vymezené pozemky parc. č.729/9 a parc. č''725/5, vše v obci
Dobřejovice a katastrálním územíDobřejovice, které společně tvoří parcelu určenou pro
výstavbu rodĺnnéhodomu;
Lokalita
v

- nově budovaná |okalita s názvem ,,Dobřejovĺce - Nad Pražskou cestou - ll. etapa"
obci Dobřejovĺce a katastrálním územíDobřejovice, která je budována za účelem

vytvoření podmínek pro prodej jednotlĺvých pozemků klientům společnosti optreal;

c)

Regulační plán - regulačníplán Dobřejovice - Nad Pražskou cestou (červen ŻoI2),
schválený usnesením zastupitelstva obce Dobřejovice pod č.j. 2oI2/27 /06/06 dne
L3.6.2oI2, vydaný opatřením obecné povahy ć'. 1'/ŻoI2, č''j.280/2oL2/)UDB;

d)

Vodovod

-

provozně samostatný soubor staveb

v rozsahu dle Regulačního plánu;

a

zaŕízenízahrnujícívodovodní řady

e)

Vodovodní přípojka - stavba tvořená úsekem potrubí od odbočeníz vodovodního řadu
(Vodovodu) ukončená v osazené vodoměrné šachtě, umístěné na Pozemku;

0

Kanalizace splašková

provozně samostatný soubor staveb zahrnujícíkanalĺzačnístoky k
odváděníodpadních vod v rozsahu dle Regulačníhoplánu;

g)

Kanalizačnípřípojka _ stavba tvořená úsekem potrubí od zaústění do stokové sítě

-

(Kanalizace splaškové) ukončenéhozáslepkou na Pozemku;

h)

Plynovod _ zařízení sloužícík potrubní dopravě plynu přepravní nebo distribučnísoustavou
v rozsahu dle Regulačníhoplánu;

i)

Plynovodní přípojka _ zařízení začínajícíodbočením z Plynovodu a ukončenépřed hlavním
uzávěrem plynu ve sdruženémpĺlířipostaveném na Pozemku;

j)
k)
l)

Rozvody NN

-

rozvody VN, NN a TS v rozsahu dle Regulačníhop|ánu;

EIektrická přípojka - veřejná část elektrĺcképřípojky s rezervovaným příkonem 3 x 25 A,
ukončená ve sdruženémpilířĺpostaveném na Pozemku;

Veřejné osvětlení - osvětlení ulĺc, silnĺc nebo jiných veřejných prostranství v rozsahu dle
Regulačníhoplánu;
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m)

Sdružený pilíř - do veřejného seznamu nezapĺsovaná stavba pĺlíře určená ke sdruženému

umístěníukončeníPlynovodní přípojky a Elektrické přípojky a umístění plynoměru

elektroměru postavená na Pozemku;

n)

a

Veřejná komunikace - veřejné vozovky s asfaltovým povrchem v rozsahu dle Regulačního
plánu;

o)
p)

Chodníky - veřejné chodníky v rozsahu dle Regulačníhoplánu;
Příspěvek - platba hrazená obcí za účelemčástečnékompenzace optrealem vynaloŽených
nákladů na provedení (stavební dokončení)Vodovodu, Kanalizace splaškové, Plynovodu,
Plynovodní přípojky, Rozvodů NN, Elektrické přípojky, Veřejné komunĺkace a Veřejného
osvětlení v Lokalitě a za účelemúplnékompenzace optrealem vynaloŽených nákladů na
provedení (stavební dokončení) Vodovodní přípojky, Kanalizační přípojky a Sdruženého
pilíře, a to Vše v zájmu napojení Pozemku na uvedenou technickou a dopravní
infrastrukturu.

čl.7.
Předmět smlouvy

'1'.

Předmětem této části smlouvy je povinnost optrealu zajistit provedení (stavební dokončení) a
případnou kolaudaci prvků technické infrastruktury a dopravní infrastruktury v Lokalitě
v rozsahu dle ustanoveníodst. 6.L. písm. d), f) h), i)j), k), l), n), o) této smlouvy a povinnost obce
uhradit optrealu Příspěvek.

7.2.

Předmětem této části smlouvy je dále povinnost optrealu zajistĺt provedení (stavební
dokončení)a případnou kolaudaci prvků technické infrastruktury v Lokalĺtě v rozsahu dle
ustanoveníodst. 6.L. písm. e), g), m) této smlouvy pro bezprostřední napojení Pozemku, závazek
převést vlastnické právo k těmto prvkům technĺckéinfrastruktury obci a závazek obce tyto
prvky technické infrastruktury převzít a nabýt je do svého výlučnéhovlastnictví. Vlastnické právo
k Vodovodní přípojce, Kanalizační přípojce a ke Sdruženémupilíři nabude obec vŽdy v okamžiku
úhrady příslušnéčásti Příspěvku; ke stejnému okamžiku přejde na obec téžnebezpečíškodyna

7

věci.

čl.8.

Závazek optrealu zajistit provedení prvků technické a dopravní infrastruktury
8.1

optreal se zavazuje, že v Lokalitě zajistí provedení (stavebnídokončení) a případnou kolaudaci
stavby prvků technĺckéinfrastruktury a dopravní infrastruktury v rozsahu a s parametry, jak bylo
sjednáno ve smlouvě o spolupráci uzavřené mezi smluvními stranami dne 7. 3. zolg, a tedy mj.

v souladu

etapa"
s.r.o.

8.Ż.

optreaI

-

s dokumentací pro stavební povolení ,,DOBŘEJOVĺCE - Nad Pražskou cestou - ll.
lnženýrskésítě a komunikace ze srpna 20L8 vypracovanou společnostíHW Projekt

je povĺnen zajĺstit provedení (stavební dokončení)prvků technické infrastruktury

v předmětné lokalitě v rozsahu Vodovod, Vodovodní přípojka, Kanalizace splašková, Kanalizační

přípojka, Plynovod, Plynovodní přípojka, Rozvody NN, Elektrická přípojka, Sdružený pĺlířa
Veřejná komunĺkace, včetně protokolárního převzetí od zhotovitele, nejpozději do 31. října
2020.

8.3'

Chodníky v Lokalitě budou stavebně dokončeny nejpozdějĺ do dvaceti čtyř (2a) měsíců ode dne
nabytí právní mocĺ takového rozhodnutí místně přĺslušnéhostavebního úřadu, kterým bude
povoleno užíváníVeřejné komunikace.

8'4.

Vybudování Elektrické přípojky závĺsína předchozím dokončení Rozvodů NN coby plnění
závĺsléhona rozhodnutí oprávněného subjektu ze skupiny Črz' Vybudování Rozvodů NN vč.
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jednotlivých elektrických přípojek realizuje v pĺnémrozsahu v Lokalitě působícídistrĺbuční
společnost Čez oistrĺbuce, a.s. na základě smlouvy uzavřené s třetí osobou ve smluvním vztahu
s Optrealem.

8.5.

Rozsah budovaných prvků sítítechnické a dopravní infrastruktury v Lokalitě je pro účelytéto
smlouvy znázorněn na situačnímplánku v příloze této smĺouvy. optreal je oprávněn rozsah

a/nebo způsob provedení a/nebo kvalitu jednotlivých prvků sítítechnické nebo dopravní

infrastruktury změnit oproti stavu touto smlouvou sjednaném a/nebo vyznačenémna sĺtuačním
plánku v příloze této smlouvy v případě, kdy je taková změna nutná vzhledem k rozhodnutí

věcně a místně příslušnéhosprávního orgánu a/nebo soudu a/nebo v případně rozhodnutí
učiněnéhopo předchozím projednání s obcí za podmínky, bude-lĺ i po provedené změně
zachována totožná funkčnost a současně, pokud provedená změna zajistí provedení konkrétního
prvku sítě technické nebo dopravní infrastruktury v kvalitě srovnatelné nebo vyššínež původní
řešení. Změna v rozsahu provedení je přípustná výhradně při zachování funkčnosti a
využitelnostĺ. Změny provedené v souladu s tímto ustanovením nemají vliv na výšĺPříspěvku,
když zejména nejsou důvodem ke vzniku nároku na slevu z výše Příspěvku.

8.6'

obec bere na vědomí, že výstavba sítítechnĺckéa dopravní infrastruktury v Lokalitě je / bude
prováděna hromadně pro celé územíLokality, když v pozici stavebníka bude Vystupovat optreal
nebo třetí osoba ve smluvním vztahu s optrealem. Po jejĺch dokončenínebo po dokončenívšech
prvků technĺckéa dopravní infrastruktury v Lokalitě budou tyto v závislosti na samostatných
dohodách uzavřených s obcí a/nebo správci a/nebo provozovateli jednotlivých sítívlastnicky
převedeny ve prospěch obce a/nebo správců a/nebo provozovatelů jednotlivých sítí'

8.7. obec bere na vědomí, Že vpřípadě, kdy jednotlivým zhotovitelům vprovádění jimi
realizovaného díla budou bránit závaŽné a současně optrealem a/nebo třetí osobou ve

smluvním Vztahu s optrealem a/nebo zhotoviteli nezaviněné okolnosti (zejména pak nepříznivé
klimotické podmínky), budou termíny realizace jednotlivých prvků technĺcké infrastruktury
prodlouženy o dobu trvání takové překážky.

8.8.

Za provedené se jednotlĺvéprvky technĺckéinfrastruktury pro účelytéto smlouvy považujítehdy,
jsou-lĺ stavebně dokončeny a protokolárně převzaty od zhotovitele bez vad a nedodělků. Pro
takové provedení nenívyŽadováno vydání rozhodnutístavebního úřadu o povoleníjejich uŽívání,

kdyŽ optreal a/nebo třetí osoba ve smluvním vztahu s optrealem v pozici objednatele není
schopen vlastníčinnostíovlivnitprůběh příslušnéhosprávního řízení.Žádost o povolení k užívání

(kolaudacĺ) jednotlĺvých prvků technické infrastruktury bude podána neprodleně po jejich
provedení.

8.9.

optreal je povĺnen v případě, že se rozhodne z pozice vlastníka či stavebníka převést, ať již v
jakékoli části či v jakémkoli rozsahu, práva týkajícíse záměru výstavby technické a dopravní
infrastruktury dle této části smlouvy na jiný subjekt, předem o tomto postupu informovat obec,
která je vázána ve vztahu k poskytnutým informacím mlčenlivostí, a nabyvatele práv zavázat
tak, aby na něj přešly téŽ veškerépovinnostĺ dané touto částísmlouvy. Jinak je obec oprávněna
od této smlouvy odstoupĺt či trvat na splnění povinností přímo ze strany optrealu.

čl. 9.

Příspěvek

9'1.

obec uhradí optrealu Příspěvek ve výši t.246.542 Kč vč. DPH ve výši 27 %.výše Příspěvku bez
DPH činí1.030.200 Kč. Jednot|ivé platby dle následujícíchodstavců budou při splněnísjednaných
podmínek provedeny bezhotovostním převodem Ve prospěch bankovního účtuoptrealu č.ú.
290041"466212010 vedeného u Fio banky, a.s. s použitímvariabilního symbolu 7299'

9.Ż. První (1.)

část Příspěvku ve výšĺ498.616,80 Kč vč. DPH se obec zavazuje uhradit optrealu ve
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lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy jí bude optrealem doloženo splnění
závazku provést prvky sítítechnické ĺnfrastruktury v rozsahu Vodovod, Vodovodní přípojka,
Kanalĺzace splašková a Kanalĺzačnípřípojka dle této smlouvy, včetně jejich případné kolaudace.

9.3.

Druhou (2.) část Příspěvku ve výši 373.962,60 Kč vč. DPH se obec zavazuje uhradĺt optrealu ve
lhůtě nejpozdějĺ do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy jí bude optrealem doloženo splnění
závazku provést prvky sítítechnickéĺnfrastruktury v rozsahu Plynovod a Plynovodní přípojka dle
této smlouvy, včetně jejich případné kolaudace.

9.4.

Zbývajícíčást Příspěvku ve výši 373.962,60 Kč vč. DPH se obec zavazuje uhradit optrealu ve lhůtě
nejpozdějido pěti(5) pracovních dnů ode dne, kdy jíbude optrealem doloženo splnění závazku
provést prvky sítítechnické infrastruktury v rozsahu Veřejná komunikace, Sdružený pilíř,
Rozvody NN a Elektrická přípojka dle této smlouvy, včetně jejich případné kolaudace.

9.5.

optreal doložísplnění podmínek pro splatnost výše sjednaných částíPříspěvku vždy předložením
kopie předávacího protokolu, ve kterém optreal a/nebo třetí osoba ve smluvním vztahu
s optrealem (společnost oPT NET s.r.o.) potvrdí provedení (dokončení a převzetí) příslušné
stavby od jejího zhotovitele bez vad a nedodělků a dále předložením kolaudačního souhlasu či
rozhodnutí, bude-lĺ pro dané stavby právními předpisy vyžadována po jejich provedení
kolaudace.

čÁsr IIl. - Společná a závěrečná ujednání
čl. 10.

10.1. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž po jednom (L) stejnopisu

obdržíkaŽdý z účastníků
smlouvy, jeden (1) stejnopĺs je určen pro Zástavního věřitele a jeden
(1) stejnopis s úředně ověřenými podpisy účastníků
je určen pro katastrální úřad.

1o'2'

Tato smlouva můžebýt měněna a doplňována pouze písemnými dodatky podepsanýmĺoběma

smluvními stranamĺ'

10.3. Nedílnou součástítétosmlouvy

je geometrický plán č. 931'-67/2018 zpracovaný společnostíAGK

spol' s r.o. a sĺtuačníplánek v části ll. popsané technické a dopravníinfrastruktury.

10.4.

10.5.

DoloŽka dle ustanovení 5 41 zákona č.1'28/2ooo Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních

předpisů: Uzavření této smlouvy bylo schváleno orgánem obce
Dobřejovĺce, usnesení č
datum

-

zastupitelstvem obce

Pokud se jeden nebo více bodů této smlouvy stanou neplatnými čĺneúčĺnnýmĺ,
zůstávají ostatní
body v plném zněnív platnosti a účinnosti a smluvní strany se zavazují nahradit takové neplatné
či neúčinnéustanoveníjiným platným a účĺnnýmustanovením, které svým obsahem a smyslem
nejlépe odpovídá obsahu a smyslu původníhoneplatného či neúčĺnného
ustanovení.

10.6. Účastníci této smlouvy

po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva
byla sepsána na základě pravdivých údajůa jejĺch pravé a svobodné vůle a že není uzavírána v
tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojujísvépodpisy.

Dne

OPTREAL, spol. s r.o.
jednatel
Micha! Rašek

Dne

OPTREAL, spol. s r.o.

jednatel

JUDr. Jaromír Mlejnský
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Martin Sklenář

