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(žádost o revokaci část ssesesí č. 28/2021 (bod č. 7) ze dse 25.03.2021)

MATERIÁL

- k projednání zastupitelstva obce Staré Křečany
Zpracovala:

L cie Kamesíková, DiS., referestka obce

Žádost o revokaci část usnesení č. 28/2021 ze dne 25.03, bod č. 7:

(Záměr zřídit věcné břemeno k pozemkům p. p. č. 3699 a 3700/1 v k. ú. Staré Křečany a uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě č. IP-12-4011704/003 pro stavbu: DC_Staré Křečany, ppč.3119/1,
přípojka kNN)
Důvodová zpráva:
1. Obec Staré Křečasy obdržela žádost od ČEZU Distrib ce a.s. v zast. frmy ELEKTROMONTÁŽE
ROUČEK s. r. o., se sídlem v Úst sad Labem z důvod zřízesí sového odběrsého místa
elektrické esergie pro pozemek p. p. č. 3119/1 v k. ú. Staré Křečasy ve vlastsictví p. Aleše
Pokorsého, z důvod plásovasého bydlesí.
2. Jedsá se o stavb zařízesí distrib čsí so stavy, spočívající v místěsí zemsího kabelového
vedesí NN, které b de vedeso v pozemcích ve vlastsictví obce, tj. p. p. č. 3699 a 3700/1
v k. ú. Staré Křečasy.
3. Ussesesím č. 28/2021 ze dse 25.03.2021 v bodě č. 7 byl schváles záměr zřídit VB
k výše vedesým dotčesým semovitostem a zavřesí smlo vy o smlo vě b do cí za
jedsorázovo fsasčsí sáhrad ve výši 1 000,- Kč ve prospěch obce.
4. Obec Staré Křečasy obdžela od frmy ELEKTROMONTÁŽE ROUČEK s. r. o., žádost o
předložesí sové smlo vy z důvod opravesého výpočt fsasčsí sáhrady, která sově čissí
podle vyhlášky a metodiky ČEZU Distrib ce a. s. ve výši 7 273,- Kč bez DPH.
5. Stasovisko obce: Dpor č jeme schválit částečso revokaci ssesesí ohledsě zr šesí
vyplacesí jedsorázové fsasčsí sáhrady ve výši 1 000,-Kč a dopor č jeme schválit sově
předložeso smlo v s vyplacesím fsasčsí sáhrady za zřízesí věcsého břemese ve výši
7 273,- Kč bez DPH ve prospěch obce.
Příloha: sávrh smlovy, sit ačsí zákres
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Staré Křečany projednalo a:
a) revokuje částečně usnesení č. 28/2021, bod č. 7, ze dne 25.03.2021, kde ruší vyplacení fnanční
jednorázové náhrady ve výši 1 000,- Kč za zřízení distribuční soustavy a věcného břemene.
b) schvaluje 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 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí č. IP-121z2

4011704/003 a dohodu o umístění stavby: DC_Staré Křečany, ppč.3119/1, přípojka kNN, mezi
smluvními stranami Obcí Staré Křečany, IČO: 002 61 653, se sídlem Staré Křečany č.p. 38, 407 61,
zastoupené starostou obce panem Frantškem Moravcem, jako budoucí povinné a ČEZ
Distribuce, a.s., IČO: 247 29 035, Děčín – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, v zastoupení
na základě plné moci frmy ELEKTROMONTÁŽE ROUČEK s. r. o., IČO: 068 98 874, se sídlem
Glennova 2703/1, Severní Terasa, 400 11 Úst nad Labem, jako budoucí oprávněné,
za jednorázovou fnanční náhradu ve výší 7 273,-Kč bez DPH ve prospěch budoucí povinné.
c) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
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