
2017/0299

Smlouva

o uzav ení budoucí smlouvy o z ízení věcného b emene
uzav ená podle § 1785 a násl. ust. Zák. č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník, v platném Znění

číslo Smıøuvy: 955/2017/oOBcH.

Smluvní strany

Městská část Praha 17

Se sídlem: żaianskêhø 291/120, Praha 17 - epy, PSČ 163 02
Zastoupená: Mgr. Jitkou Synkovou, Starostkou

IČO: 00231223

Dıč: c200231223
plátce DPH

bankovní Spojení: Česká spo itelna, a.S., č.ú.: 9021-2000700399/0800

jako budoucí povinný na straně jedné

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.S.
se sídlem: U Plynárny 500, 145 08 Praha 4

Zapsaná v obchodním rejst íku vedeném Městským Soudem v Praze, oddíl B, vložka 10356

Zastoupené: Ing. Martinem Slabým, p edsedou p edstavenstva

Ing. Milošem Houzarem, místop edsedou p edstavenstva

ıčo: 27403505
Dıčz c227403505

plátce DPH

bankøvníflnøflenflz_
jako budoucí oprávněný na Straně druhé

uzavírají následující Smlouvu o Smlouvě budoucí o Z ízení věcného b emene:

I.
P edmět smlouvy

1. Budoucí povinný prohlašuje, že má vsouladu Se Zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze a Statutem hlavního města Prahy Svě en do Správy pozemek ve vlastnictví HI. města Prahy,

parc. č. 1502/8, 1502/62 a 1502/167 v k.ú. epy, obec Praha, Zapsaný na LV č. 82 vedeném
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Katastrálním ú adem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na kterém bude

vybudována Stavba plynárenského Za ízení - STL plynovod a p ípojky Praha 17 - epy, ul.

Mrkvičkova 1352, 1360 a 1372.

Budoucí povinný se touto Smlouvou zavazuje, že nejpozději do 1 roku ode dne dokončení Stavby

(v souladu sp íslušnými ustanoveními Stavebního Zákona), Specifikované vbodu 1. tohoto

článku, uzav e s budoucím oprávněným Smlouvu o z ízení věcného b emene. Na Základě této

smlouvy Z ídí budoucí povinný ve prospěch budoucího oprávněného podle § 1257 a násl. ust.

Občanského Zákoníku a § 59 odst. 2 energetického Zákona, věcné b emeno osobní služebnosti

energetického vedení, nepodléhající úpravě Služebnosti inženýrské Sítě dle § 1267 Občanského

zákoníku (dále též jen „věcné b emeno"). K uzav ení smlouvy o Z ízení věcného b emene vyzve

budoucí oprávněný budoucího povinného nejpozději 1 měsíc p ed uplynutím výše uvedené

lhůty.

Věcné b emeno bude Spočívat v právu budoucího oprávněného v umístění stavby

plynárenského Za ízení na pozemku a v právu p ístupu a vjezdu na pozemek Za účelem Zajištění

bezpečného provozu, údržby, oprav a stavebních úprav plynárenského za ízení. Věcné b emeno

bude zahrnovat též právo budoucího oprávněného provádět na plynárenském za ízení úpravy

Za účelem jeho výměny, modernizace nebo Zlepšeníjeho výkonnosti, včetně jeho odstranění.

Rozsah věcného b emene - zatížení p edmětného pozemku - bude stanoven geometrickým

plánem. Zpracování geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný. Návrh smlouvy o z ízení

věcného b emene vypracuje budoucí Oprávněný.

Věcné b emeno bude z ízeno jako časově neomezené a Zanìkne jen v p ípadech, Stanovených

zákonem.

II.

Výše náhrady za z ízení věcného b emene

Věcné b emeno se Z ídí jako úplatné. Smluvní strany Se dohodly na jednorázové finanční

náhradě za Z ízení věcného b emene ve výši 70.300- Kč (Slovy: sedmdesátttisíc t ista) + p íslušná

sazba DPH. Platba včetně DPH bude povinným fakturována poté, kdy bude oprávněnému

doručena Smlouva o věcném b emeni opat ená pravomocným rozhodnutím Katastrálního ú adu

pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, o provedení vkladu věcného b emene dle

této Smlouvy do katastru nemovitostí, a to na Základě faktury - daňového dokladu, který Zašle

povinný oprávněnému. Datum uskutečnění Zdanitelného plnění u věcného b emene bude den

právních účinků vkladu věcného b emene v katastru nemovitostí. Sjednaná částka bude

p evedena budoucímu povinnému na jeho účet, uvedený v záhlaví Smlouvy, a to do 21 dnů ode

dne doručení faktury budoucímu oprávněnému.
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Budoucí povinný a budoucí oprávněný Se dohodli, že v p ípadě, kdy povinný ke dni uskutečnění
Zdanitelného plnění nebude mít Zve ejněn účet dle p íslušných ustanovení Zák. č. 235/2004 Sb.,
o DPH, na který má být Zaplacena úhrada Za Z ízení VB, bude tato platba provedena tak, že

částku, p edstavující DPH, zaplatí oprávněný p ímo na účet Správce daně povinného.

Budoucí povinný a budoucí oprávněný se dohodli, Že v p ípadě, kdy u povinného ke dni

uskutečnění Zdanitelného plnění bude Zve ejněna Zpúsobem umožňujícím dálkový p ístup
skutečnost, že je nespolehlivým plátcem dle Zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, bude úhrada za Z ízení
VB provedena tak, že částku, p edstavující DPH, Zaplatí oprávněný p ímo na účet správce daně
povinného.

Náklady a správní poplatky, Související se vkladem věcného b emene do katastru nemovitostí,
nese budoucí oprávněný.

III.

Společná ustanovení

Budoucí povinný výslovně Souhlasí, aby budoucí oprávněný a jeho smluvní partne i, v době po
dokončení stavby a jejím uvedení do provozu, p ed uzav ením Smlouvy o z ízení věcného
b emene pozemek užíval Za účelem zajištění bezpečného provozu, oprav, údržby a kontroly
Stavby.

Budoucí oprávněný se podpisem této smlouvy Zavazuje, že vždy po provedených opravách,
stavebních úpravách a pracích spojených súdržbou plynárenského za ízení, uvede na své

náklady pozemek do původního Stavu. Nebude-li to možné S ohledem na povahu provedených

prací, uvede p edmětný pozemek do Stavu odpovídajícímu p edchozímu účelu užívání.

Budoucí povinný Souhlasí s tím, že pokud v době uzav ení Smlouvy o z ízení věcného b emene
nebude mít osoba, která je oprávněna Smlouvu podepsat, založen svůj podpisový vzor ve Sbírce
listin u p íslušného katastrálního ú adu, je povinna svůj podpis na 1 výtisku smlouvy o Z ízení
věcného b emene nechat ú edně ově it.

V p ípadě, že by došlo ke Změnám, které by měly vliv na dohodnuté Znění této budoucí smlouvy,
smluvní strany Se zavazují vzájemně Se o této skutečnosti informovat bez Zbytečného odkladu.
Smluvní strany Se Zavazují tuto smlouvu poté dodatkem upravit tak, aby nebyl Změněn její
p edmět.

Práva a povinnosti, dohodnuté vtéto Smlouvě, platí pro p ípadné nástupce Smluvních Stran
nebo nové vlastníky pozemku, popsaného včl. I. této Smlouvy, p ičemž jsou smluvní strany

vázány svými projevy vůle od okamžiku podpisu této Smlouvy. Budoucí povinný se podpisem

této smlouvy zavazuje, pro p ípad p evodu vlastnického práva k pozemku, popsanému v čl. I.

této smlouvy, nebo jeho části, zavázat p evodní smlouvou nového vlastníka (nabyvatele)
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kuzav ení smlouvy o Z ízení věcného b emene podle této Smlouvy. Vp ípadě, že budoucí

povinný nového vlastníka (nabyvatele) k uzav enísmlouvy o z ízenívěcného b emene podle této
smlouvy nezaváže, Zavazuje se uhradit budoucímu oprávněnému p ípadnou škodu, která
budoucímu oprávněnému v Souvislosti s porušením tohoto Závazku vznikne.

6. Budoucí povinný Se dále zavazuje poskytnout budoucímu oprávněnému veškerou součinnost p i

uzavírání vlastní smlouvy o Z ízení věcného b emene. Budoucí oprávněný zajistí na Své náklady

vyhotovení Smlouvy o z ízení věcného b emene a návrhu na vklad práva dle této smlouvy do

katastru nemovitostí a její p edání druhé smluvní Straně, jakož i podání návrhu na vklad u

p íslušného katastrálního ú adu.

IV.

Zánik smlouvy

Tato Smlouva Zanikne:

1. dohodou Smluvních Stran, která musí být uzav ena písemnou formou,

2. Zánikem stavby, uvedené v čl. |./1.,

3. uzav ením smlouvy o z ízení věcného b emene ve shodném obsahu, jaký má tato smlouva
o smlouvě budoucí.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Podpisem této Smlouvy budoucí povinný, jako subjekt údajů, potvrzuje, že budoucí oprávněný,

jako Správce údajů, Splnil vůči subjektu údajů informační povinnost ve Smyslu ust. § 11 zákona

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, týkající se zejména provádění

zpracování osobních dat subjektu údajů v interním informačním systému Správce údajů pouze k

účelu danému touto smlouvou. Budoucí povinný, jako Subjekt údajů, prohlašuje, že si je vědom
všech svých zákonných práv v souvislosti S poskytnutím svých osobních údajů k účelu, danému
touto smlouvou. Budoucí oprávněný Se zavazuje p i správě osobních údajů povinného využívat

je a nakládat S nimi pouze ke Sjednanému účelu a v Souladu Se Zákonem.

2. Smluvní strany prohlašují, že smlouva p edstavuje úplnou dohodu o veškerých jejích

náležitostech a neexistují náležitosti, které by Smluvní Strany neujednaly.

3. Pro p ípad, že tato smlouva není uzavírána Za p ítomnosti obou Smluvních stran, platí, že

Smlouva nebude uzav ena, pokud ji budoucí povinný či budoucí oprávněný podepíší S jakoukoliv

změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní Strana takovou
Změnu, odchylku nebo dodatek následně Schválí.
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1. dohodou Smluvních Stran, která musí být uzav ena písemnou formou,

2. Zánikem stavby, uvedené v čl. |./1.,

3. uzav ením smlouvy o z ízení věcného b emene ve shodném obsahu, jaký má tato smlouva
o smlouvě budoucí.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Podpisem této Smlouvy budoucí povinný, jako subjekt údajů, potvrzuje, že budoucí oprávněný,

jako Správce údajů, Splnil vůči subjektu údajů informační povinnost ve Smyslu ust. § 11 zákona

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, týkající se zejména provádění

zpracování osobních dat subjektu údajů v interním informačním systému Správce údajů pouze k

účelu danému touto smlouvou. Budoucí povinný, jako Subjekt údajů, prohlašuje, že si je vědom
všech svých zákonných práv v souvislosti S poskytnutím svých osobních údajů k účelu, danému
touto smlouvou. Budoucí oprávněný Se zavazuje p i správě osobních údajů povinného využívat

je a nakládat S nimi pouze ke Sjednanému účelu a v Souladu Se Zákonem.

2. Smluvní strany prohlašují, že smlouva p edstavuje úplnou dohodu o veškerých jejích

náležitostech a neexistují náležitosti, které by Smluvní Strany neujednaly.

3. Pro p ípad, že tato smlouva není uzavírána Za p ítomnosti obou Smluvních stran, platí, že

Smlouva nebude uzav ena, pokud ji budoucí povinný či budoucí oprávněný podepíší S jakoukoliv

změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní Strana takovou
Změnu, odchylku nebo dodatek následně Schválí.



4. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu

oběma Smluvními stranami.

5. Smlouva může být měněna pouze písemnými, vzestupně číslovanýmì dodatky.

6. Smlouva byla Sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, Z nichž každá smluvní strana

obdrží jedno vyhotovení.

7. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu p ečetly, Sjejím obsahem Souhlasí a na důkaz toho

p ipojuji Své podpisy.

8. Podle ustanovení § 43 odst. 1 Zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění

pozdějších p edpisů, se konstatuje, že uzav ení této smlouvy Schválila Rada městské části Praha

17 na svém 81. zasedání dne 25.10.2017, usnesením č. 000457/2017

V Prazedne V Praze dne .........................

za budoucího oprávněného za budoucího povinného

Ing. Martin Slabý Mgr. Jitka Synková

p edseda p edstavenstva starostka

Ing. Miloš Houzar
místop edseda p edstavenstva
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