Čislo bodu:
(žádost o revokaci části usnesení č. 30/2021 (bod č. 3) ze dne 27.05.2021)

MATERIÁL

- k projednání zastupitelstva obce Staré Křečany
Zpracovala:

Lucie Kameníková, DiS., referentka obce

Žádost o revokaci části usnesení č. 30/2021 ze dne 27.05.2021, bod č. 3:

(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 Křečany obdržela žádost od ČEZU Distribuce a.s. v zast. firmy ELEKTROMONTÁŽE
ROUČEK s. r. o., se sídlem v Ústí nad Labem z důvodu zřízení nového odběrného místa
elektrické energie pro pozemek p. p. č. 3119/1 v k. ú. Staré Křečany ve vlastnictví p. AP, z
důvodu plánovaného bydlení.
2. Jedná se o stavbu zařízení distribuční soustavy, spočívající v umístění zemního kabelového
vedení NN, které bude vedeno v pozemcích ve vlastnictví obce, tj. p. p. č. 3699 a 3700/1
v k. ú. Staré Křečany.
3. Usnesením č. 30/2021 ze dne 27.05.2021 v bodě č. 3 byl schválen záměr zřídit VB
k výše uvedeným dotčeným nemovitostem a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí za
jednorázovou finanční náhraduve výši 7 273,- Kč ve prospěch obce, kde došlo k podpisu
obou smluvních stran.
4. Obec Staré Křečany obdžela od firmy ELEKTROMONTÁŽE ROUČEK s. r. o., žádost
o revokaci usnesení a předložení nové smlouvy k projednání zastupitelstva obce
a to z důvodu prodloužení nově navržené trasy pro kabelové vedení NN na žádost
stavebníka p. Pokorného za účelem plánované výstavby RD, čímž došlo ke změně smlouvy a
opravě výpočtu ohledně finanční náhrady, podle vyhlášky a metodiky ČEZU Distribuce a. s.
která nově činní ve výši 10 825,- Kč bez DPH.
5. Stanovisko obce: Doporučujeme schválit částečnou revokaci usnesení a doporučujeme
schválit nově předloženou smlouvu s vyplacením finanční náhrady za zřízení věcného
břemene ve výši 10 825,- Kč bez DPH ve prospěch obce.
Příloha: návrh smlouvy, situační zákres
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Staré Křečany projednalo a:
a) revokuje částečně usnesení č. 30/2021, bod č. 3, ze dne 27.05.2021, kde ruší vyplacení finanční
jednorázové náhrady ve výši 7 273,- Kč za zřízení distribuční soustavy a věcného břemene.
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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-124011704/003 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 Františkem 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 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 finanční náhradu ve výší 10 825,-Kč bez DPH ve prospěch budoucí povinné.
c) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
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