
é. sml. 7700101269_1/B\/B

SMLQUVA
0 budouci smlouvé o zfizeni vécného bf'emene

uzavrené v souladu s ustanovenim § 59 zékona ("3. 458/2000 8b., 0 podminkéch podnikénr’ a o vykonu
stétnl’ sprévy v energetickyoh odvétvich a o zméné nékterych zakonfl (energetioky zakon), ve znénl'
pozdéjéich predpisfl a v souladu s ustanovenimi§ 1785 - 1788 zékona C. 89/2012 8b., obéansky za’kom’k,
ve znéni pozdéjéich predpisfil

mezi smluvnimi stranami:

Mésto Bilina
Sidlo: Bfeiénské 50/4, 41801 Bilina
ICO: 00266230
DIC: CZ00266230
zastoupeno: Mgr. Zuzana Sohwarz Baftipénové, starostka mésta
bankovni spojeni: Ceské spofitelna, as.
61310 new; 19—1060440379/0800

déle jen ,,budouci povinny

a

GasNet, s.r.o.
Sidlo: Kliéské 940/96, Kliée, 400 O1 Usti nad Labem
Spisové znaéka: C 23083 vedené u Krajského soudu v 0811 nad Labem
100: 27295567
DIC: CZ27295567
Zastoupena na zékladé plné moci spoleénosti

GridServices, s.r.o.
Sidlo: Plynérenské 499/1, Zébrdovice, 602 00 Brno
Spisové znaéka: C 57165 vedené u Krajského soudu v Brné
loo: 27935311
DIC: 0227935311

dale jen ,,budouci opra’vnény“

Budouci povinny prohlaéuje, 2eje vYIuénym vlastnikem pozemkfl parc. 6. 1186/1, parc. 6;. 1683/1, parc.
6:. 1683/6, parc. 6. 1683/57, para. (3. 1683I14, parc. 6. 1683/15, parc. ("3. 1683/31, parc. (”3. 1683I53,
parc. ("2. 1683/54, parc. 5:. 1683/55, paro. (”3. 1683/81, parc. 6. 1683/82, parc. (3. 1683/91, parc.
(3. 1683I92, zapsanych na LV (3. 10001, pro k0 Bilina, obec Bilina, u Katastrélm’ho uradu pro Usteoky kraj,
katastrélni pracoviété Teplice (dale jen ,,budouci sluiebné pozemky“).

Uzavfem’m této smlouvy budouci povinny v souladu s pfisluénymi ustanovem’mi zékona (3. 183/2006 8b.,
0 Uzemnim plénovénl’ a stavebnim rédu, ve znéni pozdéjél'ch predpisfl udéluje budoucimu oprévnénému
a jim povérenym osobém prévo provést stavbu plynérenského zarl'zeni ,,REKO MS Bilina - Antonina
Sovy +1, éislo stavby: 7700101269“ véetné jeho souéésti, pfisluéenstvi, opérnyICh a vytyéovacich bodU
(dale jen ,,plynérenské zafizeni“) na budoucich sluZebnyCh pozemcr’ch. Trasa plynérenského zarizeni je
vyznaéena v kopii katastrélnl’ mapy, jeZ tvori nedr’lnou souéést této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, 2e do jednoho roku ode dne, kdy bude budoucr’mu oprévnénému doruéen
kolaudaéni souhlas k plynérenskému zarizenl’ nebo jiny doklad vydany (potvrzeny) stavebnim Gradem,
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kteryIm se prokéie, 2e lze stavbu plynérenského zafizem’ uZivat, nejpozdéji véak do 31.12.2024 uzavFou
v souladu s ustanovenfm § 59 zékona (3. 458/2000 8b., 0 podminkéch podnikéni a o Wkonu stétni sprévy
v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zékonfl (energeticky zékon), ve znéni pozdéjéich pfedpisfl
a v souladu s ustanovenimi § 1257 - 1266 a 1299 - 1302 zékona ("3. 89/2012 8b., obéansky zékonl’k, ve
znéni pozdéjél’ch pfedpisfl smlouvu o zfl’zeni vécného bfemene (dale jen ,,smlouva 0 VB“), jejimi
pfedmétem bude k budoucimu sluzebnému pozemku na dobu neuréitou Uplatné zfizeno vécné bfemeno
ve smyslu sluiebnosti spoéivajici v:

a) prévu zfidit a provozovat na budoucim sluiebném pozemku plynérenské zafi’zenl’,
b) prévu vstupovat a vjl’idét na budouci sluiebny pozemek v souvislosti se zfizovénim, stavebnl’mi
L’xpravami, opravami, provozovanim a odstranénim plynérenského zaFI'zenI'
(déle jen ,,vécné bfemeno“).

Smluvni strany se da’le dohodly na rozsahu vécného bfemene 1m na obé strany od pfldorysu
plynérenského zafizeni. Geometricky plan, kterym se vyznaoi (:ést budouciho sluiebného pozemku
dotéeného vécnym bfemenem, neché na své néklady vyhotovit budouci oprévnény.

Budouci oprévnény se zavazuje vyhotovit a zkompletovat pfisluény poéet vytiskfl smlouvy 0 VB
3 prokazatelnéje doruéit budoucimu povinnému.

Budouci povinny se zavazuje nejpozdéji do 30 dnfl od jejl’ho doruéeni smlouvu 0 VB podepsat, pfiéemz
najejim prvopisu Ufedné ovéfl’ svflj Vlastnoruénl’ podpis, a prokazatelné ji doruoit budoucimu
oprévnénému, ktery nésledné podé névrh na zépis vécného bfemene do katastru nemovitosti.

Smluvni strany se dohodly, 2e L’Iplata za zfizeni vécného bfemene bude sjednéna ve vyéi stanovené
Znaleckym posudkem é. 2090-55/2018 vypracovanym Ing. Stanislavem Nesnl’dalem v 10/2018 v rozsahu
dotéeni pozemkfl dle zaméFem’ skuteéne’ho stavu stavby. Uplata bude pouka’zéna na vyée uvedeny abet
budouciho povinného a to nejpozdéji do 30 dnfl ode dne, kdy bude budoucimu oprévnénému od
katastrélm’ho L’Jfadu doruéeno vyrozuménl’ o provedem’ zépisu vkladu vécného bfemene do katastru
nemovitosti.

Je-Ii budouci povinny plétcem dané z pfidané hodnoty a hradi-Ii Uplatu za zfizem’ vécného bfemene
budouci oprévnény, bude smlouva 0 VB vyhotovena tak, aby splfiovala veékeré néleZitosti dafiového
dokladu vyiadované aktuélné platnymi prévm’mi pfedpisy.

Pokud k datu uskuteéném’ zdanitelného plnéni budou u budouciho povinného naplnény podml’nky
ustanoveni § 106a zékona ("3. 235/2004 8b., 0 dani z pfidané hodnoty. ve znéni pozdéjéich pfedpisfl (déle
jen ,,ZoDPH“), je budouci oprévnény oprévnén postupovat podle ustanovenl’ § 109a ZoDPH, tj. zvléétnfm
zpflsobem zajiéténl’ dané. V takovém pfl’padé je budouci oprévnény oprévnén uhradit éést svého
finanénl’ho zévazku, tedy éést sjednané L'Iplaty za zfizem’ vécného bfemene, ve vyéi vypoétené dané
z pfidané hodnoty nikoliv na bankovni Uéet budouciho povinného, ale pfimo na bankovni L’Joet pfisluéného
sprévce dané. Timto bude finanénl’ za’vazek budouciho oprévnéne’ho vfléi budoucimu povinnému v éésti
vypoétené vyée dané z pfidané hodnoty vyrovnany.

Dafiovy doklad musi obsahovat bankovnl’ spojenl' budouciho povinného zveFejnéné sprévcem dané
zpflsobem umoifiujici délkovy pfistup v registru plétcfl DPH ve smyslu ustanovenl’ § 109 odst. 2 pism.
c) ZoDPH. Bez této néleiitosti nebude dafiovy doklad budoucim oprévnénym proplacen a budouci povinny
se zavazuje vystavit néhradni dafiovy doklad obsahujioi veékeré zékonné néleZitosti, stanovené zejména
v § 29 ZoDPH a uvést v ném éislo této smlouvy. Nové doba splatnosti pak zaéne béiet ode dne doruéeni
néhradnl’ho dafiového dokladu (faktury).

Budouci oprévnény se zavazuje vécné bfemeno pfijmout a budouci povinny se zavazuje vykon téchto prév
trpét.

Néklady spojené s béZnym ueovém’m budoucich sluiebnych pozemktl ponese budouci povinny.
Néklady spojené se zFizenI’m vécného bfemene ponese budouci oprévnény.
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IV.

Budouci povinny se pro pfipad pfevodu vlastnického préva k budoucim sluZebnym pozemkflm na tfeti
osobu pFed uzavfenim smlouvy 0 VB zavazuje postoupit za souhlasu budouciho oprévnéného na tuto tfetf
osobu souéasné i tuto smlouvu, pfl’padné zajistit uzavfeni nové smlouvy o budouci smlouvé o zfizem’
vécného bfemene za shodnych podminek mezi budoucim opravnénym a touto tfetl’ osobou. V opaéném
pfl’padé vznika’ budoucimu oprévnénému nérok na néhradu ékody zpflsobené poruéenim povinnosti z této
smlouvy vyplyvajicich.

Budouci oprévnény se pro pfipad pfevodu vlastnického préva k plynérenskému zafizeni, pfipadné jeho
éésti, na tfeti osobu pfed uzavfenim smlouvy 0 VB zavazuje postoupit za souhlasu budouciho povinného
na tuto tfeti osobu souéasné i tuto smlouvu, pfipadné zajistit uzavfeni nové smlouvy o budouci smlouvé
o zh’zenl’ vécného bfemene za shodnych podminek mezi budoucim povinnym a touto tfeti osobou.

V.

Pokud byl budouci povinny nebo uiivatel nemovite’ véci v dflsledku vyikonu prév budouciho oprévnéného
jako provozovatele distribuonl’ soustavy omezen v souladu s touto smlouvou v obvyklém uil’véni nemovité
véci nebo mu vznikla ia na majetku, mé pravo na pfiméfenou jednora’zovou néhradu. Pravo na nahradu
Ize uplatnit u provozovatele distribuoni soustavy do 2 let ode dne, kdy k omezenl' nebo Djmé doélo, jinak
prévo zaniké.

Provozovatel distribuoni soustavy je povinen co nejvice éetfit prév vlastnikfl dotéenych nemovitych véci
avstup na jejich nemovitou véc jim oznémit. Po skonéeni praci je povinen uvést nemovitou véc
do pfedchoziho stavu, nebo neni—Ii to moZné s ohledem na povahu provedenych praci, do stavu
odpovidajicimu pfedchozimu L'Jéelu Ci uZivéni dotéené nemovité véci a oznémit tuto skuteénost vlastniku
nemovité véci. Po provedem’ odstranéni nebo okleéténl’ stromovi je povinen na svflj néklad provést likvidaci
vzniklého klestu a zbytkCI p0 téibé.

VI.

GasNet, s.r.o. je, ve smyslu Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovénim osobnich L'IdajCI a o volném pohybu téchto
L'Idajfl a o zruéeni smérnice 95/46/ES (obecné nal’izeni o ochrané osobnich Udajfl), sprévcem osobm’ch
Udajfl subjektfl UdajCI. lnformaoe ojejich zpracovéni vyiadované platnymi prévm’mi pfedpisy, véetné jejich
rozsahu a afielu zpracovéni, pfehledu prév a povinnosti GasNet, s.r.o. a aktualizovaného seznamu
zpracovatelfl osobnl’ch L’Jdajfl, jsou zvefejnény na webové strénce GasNet, s.r.o.
(www.gasnet.cz/cs/informace-o-zpracovani-osobnich—udaju) a pf] uzaviréni smlouvy nebo kdykoli
v prflbéhu jejl'ho trvénl’ budou subjektu Udajfl poskytnuty na jeho vyZédénI’, adresované pisemné na adresu
sidla GasNet, s.r.o. nebo do jeho datové schrénky ID rdxzhzt.

Vll. Registr smluv

1. Tato smlouva véetnéjejich pfipadnych dodatkfl podléhé uvefejnéni v registru smluv dle zékona
éislo 340/2015 8b., 0 zvléétnich podml’nkéch L'Iéinnosti nékterych smluv, uvefejfiovénl’ téchto smluv
a o registru smluv (zékon o registru smluv), ve znéni pozdéjél’ch pfedpisfl (déle jen ,,zékon o registru
smluv“).

2. Smlouvu bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do 10 dntl od uzavfenl’ smlouvy, uvefejni budouci
povinny. PFi uvefejnéni je budouci povinny povinen postupovat tak, aby nebyla ohroZena doba zahéjeni
plnénl’ ze smlouvy, pokud si ji smluvm’ strany sjednaly, pfipadné vyplyvé—li z Uéelu smlouvy. Pro
uveFejnéni opravy plati ‘ustanoveni tohoto élénku o uvefejnéni obdobné.

3. Smluvnl’ strany prohlaéuji, Ze tato smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi, jeZ by nebylo moZné
uvefejnit.

4. Budouci povinny zajisti, aby pfi uvefejnéni této smlouvy nebyly uvefejnény informace, které nelze
uveFejnit podle platnych prévnich pfedpisfl (osobm’ Udaje zaméstnancfl budouciho oprévnéne’ho, jejich
pracovni pozice a kontakty, telefonické i emailové adresy, apod.) a déle, aby byly zneéitelnény podpisy
osob zastupujicich smluvni strany.
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ITL), Verze sm|ouvy I< uvei‘"@jnérd a zném’ i’ne‘tada‘t budou pfed Livei’ejnénim \/ registm smluv odsouhlaseny
smluvm’mi S'tranami. Budouci povinny zaéle |< poivr'zel’li smlouvu k uvet‘ejném’ véetné metadal do 5 CW7!
oo' podpisu smlouvy, budouci opravnény zaéle vyjadfeni budoucimu povinnému k obeenli
dokumentflm k uvefejném’ do 5 ohm od jejich obdrieni,

6V Tato smlouva nabyva Uéinmosti dnem uvefejnéni v registru smluv v souladu 5 § 6 odst. 1 zakona
o registru smluv.

VIN]:

Tato smlouva se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichZ 2 obei budouci Opravnény a 1 budouci povinny.

Uzavf‘eni této smlouvy bylo schvaleno usnesem’m Rady mésta BI’Imy 6. 674 ze dne 14.05.2019.

v Biliné dne ..........

Mgr. Zuzana Schwarz BaFtipanové
starostka mésta
budouci povinny
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