Čislo bodu:
(Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti– uplatné pro účel vkladu do katastru nemovitostí)
MATERIÁL
- k projednání zastupitelstva obce Staré Křečany na 38. veřejném zasedání
Zpracovala:

Lucie Kameníková, DiS., referentka obce

Žádost o uzavření smlouvy o služebnosti :“11010-091148 RVDSL9910_C_U_STKR16_NDN”
(Zřízení služebnosti – úplatné k pozemkům ve vlastnictví obce Staré Křečany p. p. č. 1041/1,
1523 v k. ú. Brtníky)
Důvodová zpráva:
1. Obec Staré Křečany obdržela žádost od firmy CETIN a. s. Praha, v zast. TELKOMPROJEKT se
sídlem v Ústí nad Labem která zpracovává pro Smlouvy o zřízení služebnosti pro účel vkladu
do katastru nemovitostí, u kterých nebyl tento proces dokončen.
2. K předkládanému návrhu smlouvy je také přiložen geometrický plán.
3. Jedná se o realizovanou stavbu zařízení a podzemního komunikačního vedení – veřejné
komunikační sítě v celkové délce 18/77 m, která byla zaměřena a byl vyhotoven GP. Stavbou
byli dotčeny nemovitosti ve vlastnictví obce Staré Křečany, tj. pozemky p. p. č. 1041/1, 1523
v k. ú. Brtníky.
4. K uzavření smlouvy o smlouvě budoucí za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1 000,- Kč ve
prospěch obce, došlo k podpisu obou smluvních stran dne 24.03.2020.
5. Stanovisko obce: Dporučujeme schválit uzavření smlouvy s vyplacením finanční náhrady
za zřízení služebnosti, ve výši 1 000,- Kč bez DPH ve prospěch obce.
Příloha: návrh smlouvy a GP.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Staré Křečany projednalo a:
a) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti - úplatné k dotčeným nemovitostem p. č.
1041/1, 1523 v k. ú. Brtníky. v rozsahu dle GP č. 1150-928/2021 a služebnosti ke stavbě:
“11010-091148 RVDSL9910_C_U_STKR16_NDN” mezi smluvními stranami Obcí Staré Křečany,
IČO: 002 61 653, se sídlem Staré Křečany, zastoupené starostou obce panem Františkem
Moravcem, jako vlastníkem a společností CETIN, a.s., IČO: 60222077, se sídlem v Praze,
zastoupené Blankou Výravovou, TELKOMPROJEKT, IČO: 272 97 438, se sídlem v Ústí nad
Labem, za jednorázovou finanční náhradu ve výší 1 000,- Kč bez DPH ve prospěch vlastníka.
b) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.

