		

	2/2	Dodatek č.001/2021 k sBVB JH-001030062891/001/MAEL
dodatek č.: 001/2021
ke smlouvě č.: JH-001030062891/001/MAEL
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
uzavřená podle §§ 1785 - 1788 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a § 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon) v platném znění
Článek I. – Smluvní strany:
      Město Jindřichův Hradec 
	sídlo:	Klášterská 135, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec 
	IČO:	00246875
	DIČ:	CZ00246875
	Zastoupena:	Ing. Jan Mlčák, MBA, starosta města
	(dále jen „Budoucí povinná“)
na straně jedné
a
EG.D, a.s.
se sídlem:	Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 
IČO:	280 85 400
DIČ: 	CZ 280 85 400
zapsána:	v OR vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 8477
bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka České Budějovice
číslo účtu:	279426120297/0100
zastoupena:	 Ing. Jiří Franěk, Senior technik rozvoje a výstavby
                                        František Pfauser, technik výstavby a obnovy DS 
	
(dále jen „Budoucí oprávněná“)
na straně druhé
(Budoucí povinná a Budoucí oprávněná společně rovněž jako „Smluvní strany“)

Článek II. - Úvodní ujednání:
Smluvní strany uzavřely dne 3.3. 2021 smlouvu č: JH-001030062891/001/MAEL o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (dále jen „Smlouva“).
Předmětem Smlouvy je závazek obou smluvních stran uzavřít po naplnění záměru Budoucí oprávněné-realizovat stavbu-zařízení distribuční soustavy s názvem „Dolní Radouň, čp.15-114 – kabel NN“ smlouvu o zřízení věcného břemene.
V souladu s článkem V. bodem 6. Smlouvy se Smluvní strany dohodly na potřebě změnit, doplnit či upřesnit některá ustanovení Smlouvy tímto dodatkem ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

Článek III. - Předmět Dodatku:
Smluvní strany tímto Dodatkem mění, doplňují či upřesňují Smlouvu takto:
mění se článek I. bod č.3. takto: 
Budoucí oprávněná bude realizovat na Zatížené nemovitosti stavbu s názvem „Dolní Radouň, čp.15-114 – kabel NN“ (dále jen „stavba“) v rozsahu cca 244 bm jak je vyznačeno v situačním nákresu (příl.č.1a). Jedná se o síť technického vybavení, která je zřizována a provozována ve veřejném zájmu (§2odst.2a energetického zákona).

mění se článek II. bod č.3. takto:
Smluvní strany se dohodly, že smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena za účelem umístění distribuční soustavy – kabelového vedení NN, uzemnění a 2 ks kabelového pilíře na Zatížené nemovitosti.


Článek IV. - Závěrečná ujednání:
Dodatek č.001/2021 nabývá účinnosti okamžikem jeho uzavření, nepodléhá-li zveřejnění v registru smluv a v případě, že podléhá zveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. je platný od zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí povinný.
Dodatek je vyhotoven v (ve) 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
	Budoucí oprávněná obdrží 2 jeho vyhotovení. Zbylá jsou určena pro budoucí povinnou. 
Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek ke Smlouvě před podpisem přečetly, v kontextu se Smlouvou s jeho obsahem souhlasí a že byl uzavřen po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni, pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek ke Smlouvě představuje úplnou dohodu o veškerých jejích náležitostech a neexistují náležitosti, které by si Smluvní strany neujednaly.
S uzavřením dodatku smlouvy dala souhlas rada města – č. usnesení 335/14R/2021 ze dne 3.5. 2021.

Příloha:  - situace č.1a
                - situace č.1b


V Jindřichově Hradci dne: 10.5. 2021
V  Jindřichově Hradci dne: 13.5. 2021
Budoucí povinná:
Budoucí oprávněná:



EG.D, a.s.



______________________________________ 
	          Město Jindřichův Hradec
	              Ing. Jan Mlčák, MBA
,                     starosta města




                          Ing. Jiří Franěk 
          senior technik rozvoje a výstavby





                                     František Pfauser
                             technik výstavby a obnovy DS



