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SmLOUVÁ
o zřízeni věcného břemene

mwl .mluvními stninaml;

Město Litomyšl
Sfdto:
ID:
DIČ:
Zastoupeno:
Bankovní spojeni:
číslo účtu:

dále jen "porinný"

B"-šriast"ych 100°. 57001 Litomyšl Litomyšl-Mésto
00276944
C200276944
Radomilem Kašparem - starostou města
Komerční banka

GatNat, <.r.o.

ÍLdtoi* . -*.., KILŠ8!<é-940ffl6'Klfše. 400 01 Us" "ad Labem
tisová značka: C23p83^vedená uKnajského s'ouďu"v'Ůs"Urod Labem

27295567
CZ27295567

Zastoupena na základě plné moci apoleénostl

GridServlces, s. r.o.
SLdto:... __., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
spisové znaéka: C_57l65vectenáukiajského-souduvBm'S"

27935311
CZ2793S311

Zastoupena na základe plné moci:

dále Jen "oprivnfa^"

l.

p^"Sý prot11asuJe-ieJe V1?1"6"N vlastníkem pozemků pare. C. 2372/1.

;
'

II.

'- sa^t%^, r,Tbným pozemkům ve prospéch °P'ávnénéh<) v^é b^eno ve smyslu
^ ̂ ?^^^^^^r'r^^^w^ ^n,.' 

^aĚSS^'^s>^vs^ym' stevebl"mi
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2. Věcné břemeno se zřizuje úplatně na dobu neurčitou. 
3. Smluvní strany se dohodly na rozsahu věcného břemene 1 m na obě strany od půdorysu plynárenského zařízení. 

4. Skutečná poloha plynárenského zařízení včetně rozsahu věcného břemeneje stanovena a vyznačena v geometrlckém plánu ě. 2760-102139I2016 ze dne 7. 2. 2017. který vyhotovil Hrdlička spol. s.r.o. a potvrdil dne 13. 2. 2017 Katastrální úřad pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Svitavy. Geometrický plán tvoří nedílnou součást této smlouvy. 
5. Povinný prohlašuje. że slużebné pozemky jsou bez taktických l právních vad a neexistují żádné okolností. které by bránily řádněmu výkonu práv z věcného břemene. Oprávněný práv Z věcného břemene pltjímá a povinný se zavazuje jejich výkon trpět. 
6. Náklady spojené s běžným udrżováním slużebných pozemků nese povinný. 

III. 

1. Smluvní strany se dohodly na jednorázové úpleté za zřízení věcného bl'emene v celkové výéí 73.205,- Kč včetně DPH (slovy sedmdesáttřltísícdvěstépét korun českých), (dále jen „úpíata"). 
2. Základ daně úplaty uvedené v předchozím bodu smlouvy činí 60.500,- Kč. základní sazba daně z přidané hodnoty 21 %. vypočtená dañ 12.705,- Kč. Uplata včetně dané z přidané hodnoty činí 73.205,- Kč (slovy sedmdesáttřitisícdvěstěpét korun českých). 
3. Jednorázovou úplatu dle předchozích bodů této smlouvy uhradí oprávněný povinnému n jeho účet u výše uvedeného peněžního ústavu na základě daňového dokladu s ěedesátidenní splatností vystaveného povlnným z věcného břemene ve lhůtě do patnácti dnů od podání návrhu na vklad věcného břemene na katastrální úřad. 

4. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u povinného naplnény podmínky ustanovení 
§ 106a zákona č. 235í2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH"). je oprávněný oprávněn postupovat podle ustanovení § 1098 ZoDPH. tj. zvláštním způsobem jiétění dané. V takovém případě je oprávněný oprávněn uhradit část svého finančního závazku, tedy část sjednané úplaty za zřízení věcného břemene. ve výší vypočtené daně z přidané hodnoty nlkolív na bankovní účet povinného, ale přímo na bankovní účet příslušného správce daně. Tímto bude flnanční závazek oprávněného vůči povinnérnu v částí vypočtené výše daně Z přidané hodnoty vyrovnaný. 

NI 

1. Oprávněný podá návrh na zápis věcného břemene dle této smlouvy do katastru nemovitostí a ponese náklady s tím spojené. 
2. Pro případ zamítnutí záplsu věcného břemene na zákldě této smlouvy katastrálním úřadem se smluvní strany zavazují učinit veěkeré relevantní kroky k odstranění překážek provedení zápu při zachování smyslu a úěelu této smlouvy. 

V. 

K ochraně plynárenského zařízení je dle příslušných ustanovení energetického zákona zřízeno ochranné pásmo v rozsahu 1 m na obě strany od půdorysu plynárenského zařízení. V tomto ochranném pásmu je zakázáno provádět činností. které by ve svých důsledcích ohrozíly plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství. spolehlivost a bezpečnost jeho provozu, zejména stavební činnosti. zemní práce, umísťování konstrukcí, zřizování skládek a uskladñovánl materiálů. není-Il oprávněným stanoveno jinak. 

Ví. 

1. Pokud byl povinný nebo uživatel nemovité věci v důsledku výkonu práv oprávněného jako provozovatele distribuční soustavy omezen v souladu s touto smlouvou v obvyklém užívání nemovité věci nebo mu vznikla újma na majetku, má právo na přiměřenou jednorázovou náhradu. Právo 
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r!axnáhíadu tee UPI_atnit". P"wozovatele distribuénl soustavy do 2 let ode dne. l
>i jinaK pravá zanixa.

2" ^ro^^Ld^butoLTS ^e^vLn_OTW^V'MieraPrtvvlartnrkůdo^"  nemow-tychvéd
a-wíup-Fa-JeJlctLnel'nw!to" véc. Í"n aznámit- Po skončeni piacuepwinen'inés't''ne'mmritou'^
d2J>'ed*,fflErho stavu. rleb°. nen':11 to m(^é. s.ohledem na''p~ova'hu7rovedených'piacrd ^"8ta^
°d.pwM.alferml'.., pfedchoz"nlJ_úfclu a "ž!ván! dotčené nem<nrité-vécr a'MnómK' h;to''8kirteSTMt
^ts^. J1!^!u^po, pro^eJ'Lod^. ".énlneto°^ttní^m^
provést likvidaci vzniklého kleshj a zbytků po téžbé.

Vil.

1- Stoosnm?H?a <^Jl plpaj!ných.do*tk(l-Podléháuyehiinénl v W9><"' ""luv dte zákona Cisto
M°Q015^b:: o. wlásb"ch_, p?dn""kách ůéinnostó nékte^ch'smiuv,

' 

u^BjftorónT'techto"8ř?;l'w>'aTS
^ u smluv (zákon o registru smluv), ve znénl pozd6JSteh"pÍMpl8ů'(déÍe'Je~n'^tkmo'nBlrtiu

2' similou!í1 bw^čróh°.odldadu' nejfKBd6í1 do 10 dnů od uzavf9nf >""°uvy, uvefejnf mésto l

^^. '!S'^^^pn. ^nM ̂ !^ .?wmi^^p^
-d°ba. ahéilenlp"'é'", ? 8mtouw Pokud 81 JJ 8mluvnlr 8trany~8jednaÍy7pňpidné~wlýról1i

z ĎCelu smlouvy. Pro uvehjnénl opravy plat'1 ustanoveni tohoto ďán'ku"o u%8Jrón[''o??obnV"""'°"1
3' snl1^sbany prohlašuj1' te tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství, jaž by nebylo možné

4' sbanapovÍn?á MJ.18tl'. aby.pti. uwfeJ"énl-této smtouvy "abyly uvefejnény intormace, ktert nelze
uverBjnlt podle platných prtvnlch předpisů (osobni údaje aiméstnanců GrldServicw' u.o'. Íeita
pracovní požice^akontekty, telefonické i emailové adresy, apod. ) a dáte, aby bytyzneďteínénv'00
osob aastupujlclch smluvní strany.

5. Strojové čitelnou verzi k uvefejnénf pflpravl pro stranu povinnou GridSeivices s. r. o..

Ta-t°.smtou.va "abývá účinnostl dnem uvefejnénl v registru smluv v souladu s§ 8, odst 1, zákona o
registru smluv. -- - a -, -- .,

Vlil.

1'^sM ^a^sn^tahžpo10bdtílka2désmluvnl8trana-18tejnopisjeuróen
2. Uzavfenl této smlouvy byto schváleno usnesením Rady mésta Litomyšle é. 428/15 ze dne 1. 6. 2015.

V Litomyšli dne 1. 3. 2018. V Hradci Krétové dne 1? 2018
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Kašpar

poví ý
tamšsta

SridServlceSi ... '.o*
>lynéwnstó49af1
^ibnjowce

^^. 016. 0227935311
3
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