
Č. smí. 7700100215__1NB 

SM LOUVA 
o zřízení věcného břemene 

uzavřená v souladu s ustanovením § 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 a v souladu s ustanoveními § 1257 - 1266 a 1299 - 1302 zákona š. 89/2012 Sb.. 
obcanský zákoník. ve znění pozdějších předpisů 

mezi smluvními stranami: 

Město Litomyšl 
Sídlo: Bří Šťastných 1000. Litomyšl-Město, 570 20 Litomyšl 
IČ: 00276944 
DIČ: CZ00276944 
Zastoupena: Radomllem Kašparem - starostou města 
Bankovní spojení: Komerční banka 
ČISI0 účtu: 

dále jen „povinný“

a 

GasNet. ıı.r.o.
_ 

Sídlo: Klíěská 940/96. Kllše, 400 01 Ustí nad Labem 
Sëılsová znacka: C 23083 vedená u Krajskěho soudu v Ustí nad Labem 
I : 27295567 
DIČ: CZ27295567 
Zastoupena na základě plně mocí společností 

Gríd$ervlces. s.r.o. 
Sídlo: Plynárenská 499/1. Zábrdovice. 802 00 Bmo 
%›is0vá znacka: C 57185 vedená u Krajskěho soudu v Bmě 
I : 27935311 
DIČ: CZ27935311 
Zastoupena na základě plně mocí: 

dále jen „oprıivněnýfl 

II 

1. Povinný prohlašuje. že je výlućnýrrı vlastníkem pozemků parc. š. 1551/3. parc. š. 1577713, parc. C. 
1614/19. parc. š. 1814/24. parc. č. 2188/4. parc. č. 2394/1, parc. č„ 2394/6. parc. š. 2394/11, zapsaných 
na LV ě. 10001 pro k. ú. Litomyšl, obec Litomyšl, u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj. katastrální 
pracoviště Svitavy (dále jen „služebně pozemky"). 
Povinný dále prohlašuje. ze vlastnictví ke síużebným pozemkům ke dní podpisu této smlouvy nepozbyl. 

2. Opravněný je vlastníkem plynárenského zařízení ,REKO IIS Litomyšl - 9. května, ćíslo stavby: 
7700100215' všetně jeho součástí. příslušenství, opěrných a vytyšovacích bodů. které je uloženo ve 
slużebných pozemcích v celkově děloe 783,88 m (dále jen „plynárenská zaHzenI“). 

II. 

1. Povinný zřizuje ke slużebným pozemkům ve prospěch oprávněněho věcně břemeno ve smyslu 
slużebnostl spočívající v: 

a) právu zřídit a provozovat na síużebných pozemcích plynárenská zařízení, 
b) právu vstupovat a vjíżdět na slużebné pozemky v souvislosti se zřízením. stavebními 

úpravami. opravami. provozováním a odstraněním plynárenskěho zařízení 
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(dále jen „věcné břemeno“). 

2. Věcné břemeno se zřizuje úplatné na dobu neurčitou. 

3. Smluvní strany se dohodly na rozsahu věcného břemene 1 m na obě strany od půdoryeu pıynàrenskáho 
zařízení. 

4. Skutečná poloha plynárenského zařízení včetně rozsahu věcného břemene je stanovena a vyznačena v geometrlckém plánu č. 2835-353/2017 ze dne 30. 01. 2018, který vyhotovil HRDLIČKA l 

potvrdil dne 07. O2. 2018 Katastrální úřad pro Pardubický kraj. katastrální pracovišti? .sžrilł-:vya 
Geometncký plán tvoří nedílnou součást této smlouvy. ' 

5. Povinný prohlašuje. że slużebné pozemky jsou bez faktlckých i právních vad a neexistují žádná 
okolnosti, které by bránlly řádnému výkonu práv z věcného břeme . 0 rá ě ' 

břemene prıjımá a povinný se zavazuje jejich výkon trpèı 
ne p ˇ" "ˇ "ma Z ̌ °°"°"° 

6. Náklady spojené s běżným udıżovánlm slużebných pozemků new pevinný_ 

1. Smluvní strany se dohodly na jednorázové úplatě za zřízení věcného břemene vcelkové výši 120.274,- Kč včetně DPH (slovy Jednostodvaoettlsíodvěstěsedmdesátčtyři korun českých) (dále jen 
„úpIıta").

' 

2. Základ daně činí 99.400,- Kč, základní sazba daně zpřldané hodnoty 21 %, vypeótenà dan 20.874,-Kč Úplata včetně daně zpřldané hodn čií 1 _ . 

Jednostodvfløøflısıodvèsıssedmdesáıctyri korun českých). 
Oty n 20274' Kč (°'°ˇY 

3. Jednorázovou úplatu dle předchozích bodů této smlouvy uhradí oprávněný povinnému na jeho účet n 
výée uvedeného peněžního ústavu na základě daňového dokladu s éedesátidennl s latnostl 
vystaveného povinným Z věcného břemene ve lhůtě do patnáct' d ů d

P 
vecnsho hremene na Katastráını úřad. 

' " ° p°dá"' "áˇm" "° ""3" 

4. Pokud k datu uskutečrıěnl zdanitelného plnění budou u povinného naplněny podmínky ustanovenı 
§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., O dani z přidané hodn . ve znění ' - 

„ZoDPH"). je oprávněný oprávněn postupovat podle oıtıìstanovenl §p‰d9?Íg;[?l;ÍldpĚů 
způsobem nlištăní dané- V łàI‹0v6m Pflpfiđë 10 opràvnsný øprávnèn uhradit část svého finanćnıho 
závazku, tedy část sjednané úplaty za zřízení věcného břemene, ve výši vypočtené daně z přldane 
hodnoty nikoliv na bankovní účet povinného. ale přímo 'na bankovní účet příslušného správce dane 
Tímto bude finanční závazek oprávněného vůči povlnnému V částí vypočtené výše daně z přldane 
hodnoty vyrovnaný. 

NI 

1. 
'tıìáıııdrfliárçégýílpıoělıáojıeárìıäh 

na zápis věcného břemene dle této smlouvy do katastru nemovitostí a poneee 

2. Pro případ zamltn utl zápisu věcného břemene na základě této smlouvy katastrálním úřadem ee enıınv | 

strany zavazujl učlnit veékeré relevantní kroky k odstranění překážek roved í zá I 

'
n 

smyslu a účelu této smlouvy. 
p en P 3" pr' zachwání 

VI 

K ochraně plynárenského zařízení je dle příslušných ustanovení energetického zákona zříze h é pásmo v rozsahu 1 m na obě Strany od půdorysu plynárenského zařízení. V tomto ochıannénnę ępgsrıgme 
zakázáno provádět činnost, které by ve svych důsledcích ohrozily plynárenská zařízení včetně jeho 
příslušenství. spolehlivost a bezpečnost jeho provozu, zejména stavební činností. zemní práce 
umísťování konstrukcí, zřizování skládek a uskladñování materiálů, není-Il oprávněným stanoveno jlnak

' 

VI. 

1. Pokud byl povinný nebo uzivatel nemovité věci v důsledku v'kon rá ng ˇ 

provozovatele distribuční soustavy omezen v souladu s touto smlouvıou vıobęyklérręı:ızl`:ır:ı?ťı:ę|ıàę:;g 
vécı nebo mu vznıkla újma na majetku, má právo na přiměřenou jednorázovou náhradu právo 
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na náhradu lze upltnit u provozovatele distribuční soustavy do 2 let ode dne, kdy k omezení nebo ůjmě 
doslo, jinak právo zaniká. 

Provozovatel distribuční soustavy je povinen co nejvíce šetřit práv vlastníků dotcených nemovitých věcí a vstup na jejich nemovitou věc jim oznámit Po skoněení praci je povinen uvěst nemovitou věc do předchozího stavu, nebo není-Il to mozne s ohledem na povahu provedených prací, do stavu 
odpovídajícímu předchozímu úcelu oi użívání dotceně nemovitě věci a oznámit tuto skutecnost 
vlastníku nemovltě věci. Po provedení odstranění nebo okleětění stromoví je povinen na svůj náklad 
prověst likvidaci vzniklého kíestu a zbytků po těżbě. 

VII. 

Tato smlouva vcetně jejich případných dodtků podlěhá uveřejnění v registru smluv dle zákona ćíslo 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách úoinnosti některých smluv, uveřejñování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon O registru smIuv"). 

Smlouvu bez zbytecněho odkladu, nejpozdeji do 10 dnů od uzavření smlouvy, uveřejnl město Litomyšl 
(dále těż „strana povlnnľ). Pl'i uveřejnění je strana povinná povinna postupovat tak, aby nebyla ohrožena doba zahájení plnění ze smlouvy. pokud si ji smluvní strany sjednaly. připdně vyplývá-li z úěelu smlouvy. Pro uveřejnění opravy platí ustanovení tohoto clánku O uveřejnění obdobně. 

Smluvní strany prohlasují, že tato smlouva neobsahuje obchodni tajemství, jež by nebylo możně 
uveřejnit. 

Strana povinná zajistí, aby pi'i uveřejnění táto smlouvy nebyly uveřejněny Informace. které nelze 
uveřejnit podle pltných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců Gridsenıloes s.r.o., jejich 
pracovní pozice a kontakty. telefonické í emailová adresy. pod.) a dále, aby byly zneoitelněny podpisy osob zastupujíolch smluvní strany. 

Strojově ćitelnou veızi k uveřejnění plipraví pro stranu povinnou GridServlces s.r.o. 

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souldu s § 6 odst. 1 zákona o 
registru smluv. 

VIII. 

Smlouva se vyhotovuje v 3 stejnopisech. z nichż po 1 obdrží każdá smluvní strana. 1 stejnopis je urcen 
pro potřeby řízení před katastrálním úřadem. 

Uzavření těto smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Litomyšle ě. 1073/16 ze dne 19. 12. 
2016. - 

v Litømyšıı une 3. 4. 2018. v Hradci Kráıøvá dne .....Z.Z..TIIIiT..2UI5 

Kašpar ‹ starosta 
pOviI1 rı__ý

x

n 
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