
 

 

Smlouva o smlouvě budoucí

o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 2019/17/0488

č. bud. oprávněného: 8800092281_3/BVB/P

Článek I.

Smluvní strany

1. Budoucí povirmý: statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

se sídlem Ostrava—Poruba, Klimkovická 55/28, PSČ 708 56

zastoupený starostkou Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D.

IČO: 00845451-005

DIČ: CZOOS45451

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 19-1649335379/0800

/dále jako budoucí povinný/

2. Budoucí oprávněný: GasNet, s.r.o.

se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 272 95 567

DIČ: CZZ7295567

zapsaná V obchodnim rejstříku Krajského soudu V Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 23083

zastoupena na základě plné moci společností

GridServices, s.r.o.

se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno

IČO: 279 35 311

DIČ: cz 27935311

zastoupena na základě plné moci:

 

/dále jako budoucí oprávněný/

3. Stavebnik: PALÁC SLAVÍKOVA s.r.o.

se sídlem: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

IČO: 063 82 177

DIČ: CZ063 82177

Zapsaná V obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu

„. V Ostravě pod spisovou značkou C 71748

_, zastoupen: Ing. Jiřím Šmidákem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 7488432/0800

/dále jen jako stavebník/

společně též „smluvní strany“



 

čís. 2019/17/0488

uzavírají mezi sebou smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene -

služebnosti V souladu s ustanovením § 59 zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o

Výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický

zákon), ve znění pozdějších předpisů a vsouladu s ustanoveními § 1785 - 1788 zák. č.

89/2012 Sb., občanského zákoníku, V platném znění (dále také jen smlouva)

Článek 11.

Předmět smlouvy

1. Statutární město Ostrava je vlastníkem pozemků p.č. 2001/7 — ostatní plocha a p.č. 2003/9

— ostatní plocha, zapsaných na listu vlastnictví č. 4127 pro katastrální území Poruba—

sever, obec Ostrava, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální

pracoviště Ostrava (dále jen „služebně pozemky“).

2. Budoucí povinný dále prohlašuje, že na základě obecně závazné vyhlášky č. 14/2013,

Statutu města Ostravy, v platném znění, je městský obvod Poruba oprávněn s výše

uvedenými služebnými pozemky hospodařit, je mj. i oprávněn tyto pozemky či jejich části

zatížit právem věcného břemene — služebnosti.

3. Budoucí oprávněný je budoucím vlastníkem plynárenského zařízení — přeložky STL

plynovodu PE dn 225 ID 1485008 včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a

vytyčovacích bodů, realizované vrámci stavby s názvem „Palác Slavíkova, Ostrava-

Poruba“ (objekt SO 22, Přeložka STL plynovou — úprava trasy), číslo stavby: 8800092281

V částech služebných pozemků V délce trasy cca 115 bm, jak je vyznačeno ve výkresu

situace, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „plynárenské zařízení“).

4. Budoucí povinný s realizací plynárenského zařízení v částech služebných pozemků

výslovně souhlasí.
'

5. Služebnost bude zřízena úplatně, ato za jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč za každý i

započatý běžný metr rozsahu služebnosti vymezeného geometrickým plánem, minimálně

však 10.000,-Kč + DPH. Úplatu za zřízení věcného břemene - služebnosti uhradí

budoucímu povinnému stavebník spolu s dani z přidané hodnoty

6. Účastníci této smlouvy se dohodli, že po dokončení stavby plynárenského zařízení V

.. částech služebných pozemků uzavřou smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti

podle § 1257-1266 a 1299-1302 zákona zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník , ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a podle ustanovení § 59 odst. 4 zákona

č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů,

(dále jen „energetický zákon“) V níže uvedeném znění:
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Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti čís. .

uzavřená v souladu s ustanovením § 59 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu

státní správy v energetických odvětvích a ozměně některých zákonů (energetický zákon), ve znění

pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními §§ 1257 1266 a 1299- 1302 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve zněnzpozdějšíchpředpisů

]. Povinný:

2. Oprávněný:

3. Stavebník:

statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

se sídlem Klímkovická 55/28, Ostrava _ Poruba, PSČ 708 56

zastoupený starostou

IČO: 00845451-005

DIČ: CZ00845451

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 19-1649335379/0800

variabilní symbol:

specifický symbol:

- dálejenjakopovinný

GasNet, s.r.o.

se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 27295567

DIČ: CZ27295567

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 23083

ID datové schránky: rdxzhzt

zastoupena na základěplné moci společností

GridServices, s.r.o.

se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno

IČO: 27935311

DIČ: C227935311

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 57165

ID datové schránky: jnnyg'só

- dalejenjako oprávněný

PALÁCSLAVI’KOVA s.r.o.

se sídlem: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

IČO: 063 82 177

DIČ: C2063 82 1 77

Zapsaná v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Ostravěpod

"spisovou značkou C 71 748

zastoupen. Ing. Jiřím Šmidákem, jednatelem společnosti

bankovní spojení. Česká spořitelna, a.s

číslo účtu. 7488432/0800

,— dálejenjako Stavebník

společně též „ smluvní strany “
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I.

. Povinný prohlašuje, že statutární město Ostrava je vlastníkem pozemků p.č. 2001/7 — ostatní

plocha a p.č. 2003/9 — ostatní plocha vku. Poruba-sever, obec Ostrava, zapsaných v katastru

nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, na

listu vlastnictví č. 4127 (dálejen „služebnépozemky'ý.

. Povinný dále prohlašuje, že na základě obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statutu města Ostravy,

vplatném znění, je městský obvod Poruba oprávněn s výše uvedenými služebnými pozemky

* hospodařit, je mj. i oprávněn tyto služebně pozemky čijejich části zatížit právem věcného břemene,

- služebností.

. Na částech služebných pozemků je umístěna stavba plynárenského zařízení — přeložky STL

plynovodu PE dn 225 ID 1485008 včetně jeho součástí, příslušenství , opěrných a vytyčovacích

bodů, realizované v rámci stavby s názvem „Palác Slavíkova, Ostrava-Poruba“ (objekt SO 22,

Přeložka STL plynovodu — úprava, číslo stavby: 8800092281 ve vlastnictví oprávněného v délce

.. m (dálejen „plynárenské zařízení“).

. Nedílnou součástí této smlouvy o zřízení věcného břemene — služebnosti je geometrický plán pro

vymezení rozsahu věcného břemene č. ze dne „..., který byl ověřen Katastrální

úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Ostrava, dne pod č.

II.

. Povinný zřizuje ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, jako straně oprávněné,

právo věcného břemene ve smyslu služebnosti na služebných pozemcích, které spočívá ve zřízení a

provozování plynárenského zařízení v rozsahu, jak je vyznačeno v geometrickém plánu č.

.. ze dne ...a v právu v nezbytném rozsahu vstupovat a vjíždět na služebně

pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním

plynárenského zařízení (dálejen „věcné břemeno ").

. Smluvní strany se dohodly na rozsahu věcného břemene I m na obě strany od půdorysu

plynárenského zařízení.

. Oprávněný toto právopřijímá apovinný se zavazuje toto právo trpět.

. Náklady spojené s běžným udržováním služebných pozemkůponese povinný.

. K ochraně plynárenského zařízení je dle příslušných ustanovení energetického zákona zřízeno

ochranné pásmo v šíři 1 m na obě strany od půdorysu. V tomto ochranném pásmu je zakázáno

provádět .-činnosti, které by ve svých důsledcích ohrozily plynárenské zařízení včetně jeho

příslušenství, spolehlivost a bezpečnost jeho provozu, zejména stavební činnosti, zemní práce,

umísťování konstrukcí, zřizování skládek a uskladňování materiálů, není-li oprávněným stanoveno

jinak.

. Oprávněný je povinen oznámit povinnému každý vstup na pozemek spojený se zásahem do

pozemku, včetně oznámení činnosti, které budou v té souvislosti napozemku vykonávány.

. Při vstupu na pozemekje oprávněnýpovinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodě na pozemku.

Po skončení pracíje oprávněný povinen uvést pozemek do předchozího, popř. náležitého stavu a

nahradit škodu způsobenouprovedením prací.



\
\
)
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. Oznámení musí být učiněno písemnou formou na adresu sídla povinného, a to s dostatečným

předstihem.

III.

. Věcné břemeno zřizuje povinný ve pr=ospěch oprávněného zajednorázovou úplatu ve výši ......... ,-

Kč (slovy. == .. .. =korun českých) bez daně z plidané hodnoty. K této ceně

bude připočítánazákladnísazba danězpřidané hodnoty.

. Stavebník spolu sjednorázovou úplatou za zřízení věcného břemene dle čl. III. odst. 1. této

smlouvy, uhradí další náklady povinného, které jsou s uzavřením této smlouvy spojeny, a to "

náklady na úhradu správního poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad práva do katastru

nemovitostí ve výši 1000, -Kč.

. Pro daňové účely bude ve všech daňových dokladechpovinný označen následovně:

statutárníměsto Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28

708 56 Ostrava-Poruba

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

. Uplata za zřízenípráva věcného břemene - služebnosti a úhrada dalších nákladůpovinného dle čl.

III. odst. 2. této smlouvy bude provedena Stavebníkem ve prospěch povinného na základě zálohové

faktury, vystavené povinným se splatností 30 dnů ode dne vystavení zálohové faktury, a to

bezhotovostním převodem na účet povinného. Povinný vystaví zálohovoufakturu nejpozději do 15

dnů ode dne podpisu této smlouvy. Povinný vystaví stavebníkovi daňový doklad do 15 dnů odpřijetí

úplaty. Do 15 dnů ode dne podání návrhu na vkladpráva 2 této smlouvy do katastru nemovitostí

provede povinný vyúčtování zálohovéfaktury.

Za den zaplacení se považuje den, kdy byla částka za zřízení věcného břemene — služebnosti a za

správní poplatek připsána na účet povinného. V případě, že stavebník bude v prodlení se

zaplacením úhrady za zřízení služebnosti dle této smlouvy, je povinen uhradit povinnému smluvní

pokutu ve výši 025% z dlužné částky denně bez DPH. Prodlení stavebníka se zaplacením úplaty

dle této smlouvy sepovažuje zaporušení smlouvypodstatným způsobem.

. Návrh na vklad bude u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště

Ostrava, podán povinným ve lhůtě do 15 ú?atnacti) pracovních dnů po připsání úplaty dle této

smlouvyna ucetpovznneho

7. /Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou upovinného naplněny podmínky ustanovení §

106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani zpřidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„ZoDPH“), je stavebník oprávněn postupovat podle ustanovení § 109a ZoDPH, tj. zvláštním

způsobem zajištění daně. Vtakovém případěje stavebník oprávněn uhradit část svého finančního

závazku, tedy část sjednané úplaty za zřízení věcného břemene, ve výši vypočtené daně z přidané

hodnoty nikoliv na bankovní účetpovinného ale přímo na bankovní účetpříslušného správce daně.

Tímto bude finanční závazek stavebníka vůči povinnému v části vypočtené výše daně zpřidané

hodnoty vyrovnaný

Daňový doklad musí kromě veškerých náležitostí stanovených obecně platnými předpisy, zejména

pak zákonem o DPH, obsahovat odkaz na číslo této smlouvy a dále bankovní spojení povinného,

5
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zveřejněné správcem daně způsobem umožňující dálkový přístup v registru plátců DPH, ve smyslu

ustanovení § 109, odst. 2, písm. c) ZoDPH. Bez těchto náležitostí nebude daňový doklad

Stavebníkem proplacen a povinný se zavazuje vystavit náhradní daňový doklad obsahující veškeré

zákonné náležitosti, stanovené zejména v § 29 ZoDPHa uvést v něm číslo této smlouvy. Nová doba

splatnostipak začne běžet ode dne doručení náhradního daňového dokladu (faktury).

IV.

1. Oprávněný nabude právo věcného břemene ve smyslu— služebnosti na základě pravomocného

rozhodnutí o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro

Moravskoslezský kraj, Katastrálnípracoviště Ostrava.

2. Do doby zápisu věcného břemene ve smyslu služebnosti do katastru nemovitostíjsou smluvní strany

svými smluvními projevy vázány. Vpřípadě, že katastrální úřad vydá rozhodnutí, kterým vklad této

smlouvy do katastru nemovitostí zamítne, smlouva se ruší a strany se zavazují uzavřít novou

smlouvu, která bude svým účelem odpovídat zrušené smlouvě a bude vsouladu s požadavky

katastrálního úřadu.

V.

GasNet, s.r.o. je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna

2016 o ochranějjzzzckých osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů subjektu údajů. Informace o

jejich zpracování vyžadované platnými právními předpisy, včetnějejich rozsahu a účelu zpracování,

přehledu práv a povinností GasNet, s.r.o. a aktualizovaného seznamu zpracovatelů osobních údajů,

jsou zveřejněny na webové stránce GasNet, a.r.o. (www.gasnet.cz/cs/informace—o-zpracovani-

osobnich-udaju) a při uzavírání smlouvy nebo kdykoliv v průběhu jejího trvání budou subjektu údajů

poskytnuty najeho vyžádání, adresované písemně na adresu sídla GasNet, s.r.o. nebo dojeho datové

schránky ID rdxzhzt.

VI.

Doložka dle ust. § 41 zákona čís. 128/2000 Sb.:

0předmětu této smlouvy, tj. 0 zřízení věcného břemene - služebnosti k částem .pozemků p.č. 2001/7 a

p.č. 2003/9 v kú Poruba-sever, obec Ostrava, rozhodla Rada městského obvodu Paruba usnesením

čís. ze dne

VII.

1. Smluvní-strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění prostřednictvím registru

„smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Smlouvu bez zbytečného

odkladu uveřejní povinný. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v

souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb.

2. Účastníci smlouvy prohlašují, že tato smlouvaje souhlasným, svobodným a vážným projevemjejich

skutečné vůle, že smlouvu neuzavřeli vtísni nebo za nevýhodných podmínek, a že s obsahem

smlouvypo vzájemné dohodě souhlasí tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům.

3. Smlouva se vyhotovuje v sedmi stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení

obdrží oprávněný, dvě vyhotovení obdržípovinný , dvě vyhotovení stavebník ajedno vyhotoveníje

určeno pro potřeby řízenípřed katastrálním úřadem.
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V Ostravě— Porubě, dne V Ostravě, dne

zapovinného: za oprávněného:

V ......... ,dne

za stavebníka:

7. Stavebník se zavazuje, že budoucí služebně pozemky, na nichž bude realizována stavba

10.

11.

12.

plynárenského zařízení, uvede ke dni ukončení stavby na své náklady do předešlého

stavu, tj. provede hrubé i jemné terénní úpravy a osetí trávy. Vpřípadě zásahu do

pozemních komunikaci se budoucí oprávněný zavazuje uvést rovněž tyto pozemní

komunikace do původního stavu.

Stavebník se zavazuje, že do 90 (devadesáti) dnů ode dne ukončení stavby plynárenského

zařízení, vyzve doporučeným dopisem budoucího povinného k uzavření smlouvy o

zřízení věcného břemene - služebnosti v souladu s čl. II. této smlouvy.

Součástí výzvy podle odst. 8. tohoto článku budou 3 (tři) vyhotovení originálu

geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene včetně 1 (jednoho)

originálu výkazu výměr a délek vedení.

Smluvní strany se zavazují, že po doručení výzvy podle předchozího odstavce této

» smlouvy uzavřou spolu do 4 (čtyř) měsíců smlouvu o zřízení věcného břemene —

služebnosti podle § 1257— 1266 a 1299 — 1302 zákona. č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 59 zákona č. 458/2000 Sb.,

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně

některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve které sjednají

práva a povinnosti v rozsahu a za podmínek podle této budoucí smlouvy.

Udaje, které nejsou stranám ke dni podpisu této smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení

služebnosti známy, účastníci doplní do konečného znění smlouvy o zřízení věcného

břemene - služebnosti a smlouvu se zřetelem na tyto údaje upraví.

Nedojde-li v dohodnuté době k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve smyslu

služebnosti, lze se do jednoho roku ode dne odeslání písemné výzvy domáhat u soudu,

aby prohlášení vůle bylo nahrazeno soudním rozhodnutím. Tím není dotčeno právo na

„náhradu škody.

13.

14.

Pokud stavebník poruší svoji povinnost včas a řádně vyzvat budoucího povinného

kuzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, je budoucí. povinný

oprávněn vyúčtovat stavebníkovi smluvní pokutu ve výši 5.000; Kč (slovy: pěttisíc

korun českých) se lhůtou splatnosti patnácti dnů ode dne doručení výzvy kúhradě

smluvní pokuty.

Pokud stavebník poruší svoji povinnost připojit k výzvě originály geometrických plánů,

speciůkované V odst. 9. tohoto článku, je budoucí povinný oprávněn vyúčtovat
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stavebníkovi smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) se lhůtou

splatnosti patnácti dnů ode dne doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty.

Článek III.

Ochrana osobnich údajů

GasNet, s.r.o. je, ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení

o ochraně osobních údajů), správcem osobních údajů subjektů údajů. lnformaceo jejich

zpracování vyžadované platnými právními předpisy, včetně jejich rozsahu a účelu

zpracování, přehledu práv a povinností GasNet, s.r.o. a aktualizovaného seznamu

zpracovatelů osobních údajů, jsou zveřejněny na webové stránce GasNet, s.r.o.

(WWW.gasnet.cz/cs/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju) apři uzavírání smlouvy

nebo kdykoli V průběhu jejího trvání budou subjektu údajů poskytnuty na jeho vyžádání,

adresované písemně na adresu sídla GasNet, s.r.o, nebo do jeho datové schránky

ID rdxzhzt.

Clánek IV.

Závěrečná ustanovení

. Tento závazkový vztah se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

V platném znění.

. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky,

podepsanými oprávněnými zástupci všech smluvních stran.

. V případě, že do 5 (pěti) let ode dne uzavření této smlouvy nebude stavba ukončena,

právo na její realizaci zaniká a rovněž zanikají práva a závazky vyplývající z této smlouvy

o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti.

. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění prostřednictvím

registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. 0 registru smluv, V platném znění.

Smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní povinný. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem

uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb.

. Tato smlouva je vyhotovena V 6 (šesti) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

. Práva a závazky z této smlouvy jsou závazné i pro právní nástupce smluvních stran.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, Vážně

a srozumitelně, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Osoby podepisující

tuto smlouvu svým podpisem zároveň stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění,

jakož i plnou způsobilost k právním jednáním.
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8. Doložka dle ust. § 41 zákona čís. 128/2000 Sb."

O uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti

k částem pozemků p.č 2001/7 a p.č. 2003/9 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, rozhodla

Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 909/RMOb1822/22 ze dne 1.11.2019.

Příloha č. 1 - výkres situace

Příloha č. 2 — kopie plné moci č. PM 94180025

Příloha č. 3 — kopie substituční plné moci č. 92180658

Příloha č. 4 — kopie substituční plné moci č. 92180686

V Ostravě — Porubě, dne 22 -U1- 2020

Za budoucího povinného:

Statutární město Ostrava

městský obvod Poruba

Kjlmkovicka' 55/2_B, 708 56 Ostrava-Poruba

IC 00845 4531ch C200845 45]

© QSTRAVAEEÉ

...............................................

Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D.

starostka městského obvodu Poruba

15 -'£Z~ 2019

V ...............dne

za stavebníka

 

. g -014 2020

Za budoucího oprávněného:

  

GridServices, s.r.o,

Plynárenská 499/1

Zábrdovice

692 00 Brno _

IC: 27935311, DIC: CZT/935311
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Plná moc Zlý—ká? ['(/WL
k Rámcové smlouvě o poskytování Technických služeb

Pi‘fiemce: GasNet, s.r.o.

Reg. č. sml.: 9417002852

Reg. č. PM: 94180025

Plná moc

 

Společnost GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem, IČO 27295567, zapsaná

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soúdem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 23083, zastoupena

Janem Valentou, předsedou jednatelů a Dušanem Malým, jednatelem, (dálejen „Zmocnite/"j

zmocňuje

společnost GrldServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 27935311,

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C57165, zastoupenou

Ing. Pavlem Káčerem, jednatelem (dále jen „Zmocněnec"), aby vsouladu a v rozsahu této plné moci

jednala a za Zmocnítele činila všechna níže uvedená rávní 'edna'ní " ' "" “ '

: vv .::
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Plná moc

k Rámcové smlouvě o poskytování Technických služeb

Poskytovatel: GridServices, s.r.o.
Přůemoe: GasNet, s.r.o.

Reg. č. sml.: 9217001159
Reg. č sml.: 9417002852

Reg. č. PM: 92180497
Reg. Č. PM: 94180025
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Plná moc

k Rámcové smlouvě o poskytování Technických služeb

Poskytovatel: GrídServices, s.r.o.

Reg. č. sml.: 9217001159

Reg. č. PM: 92180497

Příjemce: GasNet, s.r.o.

Reg. č. sml.: 9417002852

Reg. č PM: 94180025
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GridServices

Člen innogy

SUBSTITUČNÍ PLNÁMOC

REG. č.: 92180658

:‘GrldServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1 - Zábrdovice - 602 00 Brno -‘ T +420 533 330 003 - www.grldservices.a

1627935311 - DIČ: c227935311

Zipls do obchodního r_gjstřRu: Krajgký'soud v Bgně, oddíva,-vložka 57165. dne 26. 7. 2007

' Bankovní spojcnlz ČSOB. an.-s., číslo ú'čtu:1;7837923jkód banky: 0300

!? ala/W/Ž/Úé'ff'
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‘ GridServices „776/3 „__/"0%

Člen innogy

SUBSTlTUČNÍ PLNÁ moc

REG. č.: 92180686

 
GrldServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1 ' Zábrdovice - 602 00 Brno ' T4420 533 330 003 ' www.gridservi¢es.cz

IČ: 27935311 - DIE; c227935311

Zápis do obchodního rejstříku: ijský soud v Brně, oddíl C, vložka 57165, dne 26. 7.2007

'Banknvní spojení: čsoa. a. 5., číslo účtu: 17837923. jkód banky: 0300
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