
Dodatek č. SDOD-34/1179/MS/46/2021 ke smlouvě o zřízení věcného

břemene - Plošná plynofikace obcí Svazku obcí „Tvnecko“ č. smiouvv 

SMLM-840/1168/MS/46/2019. SMLM-245/1168/MS/46/2017, dále jen

„smlouva“

uzavřený mezi

Pardubický kraj,
se sídlem:
IČ:
zastoupený:

Správou a údržbou
se sídlem: 
zapsanou:

IČ:
DIČ:
zastoupenou:

Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice 
70892822
na základě oprávnění k výkonu majetkových práv zřizovací listinou 
organizace čj. KrÚ 8456/2003 ze dne 25.4.2003 ve znění pozdějších dodatků 

silnic Pardubického kraje,
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl
Pr, vložka 162
00085031
CZ00085031
Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem

jako „povinná osoba“

a

GasNet, s. r. o.
se sídlem: Klíšská 940, PSČ 400 01 Ústí nad Labem
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C

vložka 23083
IČ: 272 95 567
DIČ: CZ 272 95 567
zastoupena na základě plné moci společností

GasNet Služby, s.r.o.
se sídlem: Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
zapsaná: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 57165
IČ: 279 35 311
DIČ: CZ 279 35
Zastoupena na moci

jako „oprávněná osoba“

a

Svazek obcí „Týnecko“
se sídlem: Masarykovo nám. 1, 281 26 Týnec nad Labem
IČ: 689 996 66
DIČ: neplátce DPH
zapsaný v registru Svazku obcí vedeném u Krajského úřadu Středočeského kraje pod číslem 
registrace 79/2002/KO

zastoupený

dále jen „investor“

uzavírají tento dodatek



Smluvní strany se dohodly na zániku uzavřené smlouvy na zřízení věcného břemene -  Plošná 

plynofikace obcí Svazku obcí „Týnecko" č. smlouvy SMLM-840/1168/MS/46/2019, 

SMLM-245/1168/MS/46/2017 z důvodu zamítnutí podaného návrhu na vklad práva do katastru 

nemovitostí pod číslem řízení V-13547/2019-606.

Částka dle čl. III Úplata za zřízení věcného břemene „smlouvy“ ve výši 52.800,- Kč + 21% DPH, 

která byla uhrazena investorem povinné osobě na její účet na základě faktury FV4-273/2017, 

VS 1074273, bude vrácena na účet investora po zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv 

a následně vystaveného dobropisu.

Povinná osoba zajistí zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu 

a dále zajistí, aby při uveřejnění této smlouvy nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit 

podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců, jejich pracovní pozice a kontakty, 

telefonické i emailové adresy, apod.). Podpisy osob zastupujících smluvní strany budou 

znečitelněny.

Dodatek č.SDOD-34/1179/MS/46/2021 je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost 

originálu, dva obdrží povinná osoba, jeden obdrží oprávněná osoba a jeden obdrží investor.

Pardubice, dne 

za povinnou osobu

1 3 . 09. 2021 Hradec Králové, dne

za oprávněnou osobu  ̂ ^ 202]


