Čislo bodu……..
_

MATERIÁL
- k projednání a schválení

zastupitelstva obce Staré Křečany na 28. veřejném zasedání,
konaného dne 25.03.2021.

Předmět:

Schválení záměru zřídit věcné břemeno k dotčeným nemovitostem –
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Předkládá:

František Moravec, starosta obce

Zpracovala:

Lucie Kameníková, DiS., referentka obce

Žádost o schválení záměru zřídit věcné břemeno k dotčeným nemovitostem p. p. č. 3699 a
3700/1 v k. ú. Staré Křečany, ve vlastnictví obce – u zavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
VB a dohody o umístění stavby č. IP-12-4011704/003

Důvodová zpráva:
Obec Staré Křečany obdržela žádost ze dne 02.03.2021, kterou podala ČEZ Distribuce, a.s.,
IČO: 247 29 035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín – Podmokly, 405 02 Děčín, v zastoupení na
základě plné moci firmy ELEKTROMONTÁŽE ROUČEK s. r. o., IČO. 068 98 874, se sídlem
Glennova 2703/1, Severní TerasA 400 11 Ústí nad Labem.
Jedná se o stavbu s názvem: DC_Staré Křečany, ppč.3119/1, přípojka kNN - na žádost p. Aleše
Pokorného o zřízení nového odběrného místa elektrické energie pro pozemek v jeho vlastnictví
p. p. č. 3119/1 v k. ú. Staré Křečany, důvodem zřízení OM je plánované bydlení.
Kabelové vedení NN bude vedeno v pozemku místní komunikace obce p. p. č. 3699 a 3700/1
v k. ú. Staré Křečany, za jednorázovou náhradu ve výši 1 000,- Kč ve prospěch smluvní strany
budoucí povinné.
Příloha: návrh smlovy, situační zákres a plná moc
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Staré Křečany projednalo a schvaluje – neschvaluje záměr zřídit věcné
břemeno k dotčeným nemovitostem p. p. č. 3699 a 3700/1 v k. ú. Staré Křečany, ve vlastnictví
obce Staré Křečany a zavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohody o umístění stavby č. IP-12-4011704/003, mezi smluvními stranami Obcí Staré
Křečany, IČO: 002 61 653, se sídlem Staré Křečany č.p. 38, 407 61, zastoupené starostou obce
panem Františkem Moravcem, jako budoucí povinné a ČEZ Distribuce, a.s., IČO:
247 29 035, se sídlem Děčín, Děčín – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, v zastoupení
na základě plné moci firmy ELEKTROMONTÁŽE ROUČEK s. r. o., IČO: 068 98 874,
se sídlem Glennova 2703/1, Severní TerasA 400 11 Ústí nad Labem, jako budoucí oprávněné,
za jednorázovou náhradu ve výší 1 000,-Kč ve prospěch budoucí povinné.
a) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
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