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Město Úvaly  

ZÁPIS 
12. mimořádné jednání Rady města Úvaly, 

 konané dne 17.7.2014 v 16:00 hod.  

Sál v DPS,,Nám. Svobody 1570, Úvaly 

 
Přítomni:  MUDr. Jan Šťastný, Mgr. Petr Borecký, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Mgr. Dana Poláková  

Hosté:  Jana Tesařová, Ilona Reicheltová, Ing. arch. Martina Bredová, Jitka Hájková  
Omluveni: Josef Štěpánovský  
Ověřovatelé: MUDr. Jan Šťastný  
Zapsal:  Monika Šimáňová  

 

Starosta zahájil jednání v 16:00 hodin. 

Schválený program: 
 

Bod  Věc Stav po jednání 

1. Zahájení  

2. Zadávací dokumentace na akci "Zpracování projekt ové dokumentace pro 
stavební povolení v četně inženýrské činnosti a získání stavebního povolení, 
dokumentace pro provedení stavby v četně pot řebných pr ůzkumů a výkazu 
vým ěr a kontrolního rozpo čtu investora - Rekonstrukce objektu čp. 105 ve 
Škvorecké ulici" 

Schválen 

3. Smlouva o z řízení věcného b řemene - služebnosti č.IE - 12 - 6001354/058 - ČEZ 
stavba: Úvaly - kvn, kTS, knn Mánesova - Jiráskova 

Schválen 

4. Smlouva o z řízení věcného b řemene - služebnosti č.IE-12-6004307/001-ČEZ 
stavba: Úvaly - 2xÚS - svody u školy 

Schválen 

5. Smlouva o z řízení věcného b řemene - služebnosti č.IE-12-6002599/002 - ČEZ 
stavba: Úvaly, TS, nová TS za stáv., TS Škola 56054 5 

Schválen 

6. Smlouva o z řízení věcného b řemene - služebnosti č.IV-12-6016165/004 - ČEZ 
stavba:Úvaly, TS, kVN, kNN č.p.521,522,534/1,2,3 

Schválen 

7. Výběrové řízení na stavební práce na akci "Stavební úpravy bu dovy "C" 
základní školy Úvaly" 

Schválen 

8. Zápis z jednání Likvida ční komise Schválen 

9. Uzavření nájemní smlouvy na byt č.2, náměstí Arnošta z Pardubic čp.7, Úvaly Schválen 

10. Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu čp.884, Jiráskova ulice, Úvaly Schválen 

11. Studie na ov ěření možnosti odkanalizování na tlakovou kanalizaci v horní části 
ul. Horova 

Schválen 

12. Prov ěření sítí ve řejného osv ětlení v lokalit ě Radlická čtvr ť a lokalita K Hájovn ě 
II. a III. 

Schválen 

13. Zápis z jednání pracovní skupiny SEVER Schválen 

14. Pronájem pozemku p. č. 1059/40 od Ú řadu pro zastupování státu ve v ěcech 
majetkových 

Schválen 

15. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 173/1 Schválen 
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Bod  Věc Stav po jednání 

16. Dodatek č. 1 ke Smlouv ě o dílo se spole ční DIREKTA GROUP s.r.o.  k dotaci na 
projekt "Realizace protipovod ňových opat ření - Úvaly" 

Schválen 

17. Nová trasa Pražského okruhu Schválen 

18. Zápis z jednání redak ční rady m ěsíčníku Život Úval Schválen 

19. Regulace parkovacích ploch v ulici Husova a nám ěstí Arnošta z Pardubic Schválen 

20. Informace - M ěstská policie Úvaly Schválen 

21. Návrh obci Horoušany na p řevedení části pozemku parc. č. 549/1 v k.ú. 
Horoušany do vlastnictví m ěsta Úvaly 

Schválen 

22. Odkoupení pozemk ů od České dráhy a.s. pro možnost realizace  A. parkovišt ě 
osobních vozidel B. terminál návazné dopravy 

Schválen 

23. Rozpo čtové opat ření č. 5-2014 Schválen 

24. Informace o konání cyklistického závodu "Velká cena m ěsta Úval", žádost o 
povolení konání závodu a povolení trasy. 

Schválen 

25. Generální oprava /repase/ sítopasového lisu KCZ  800/S na ČOV Úvaly. Schválen 

26. Pojišt ění právní ochrany m ěsta - pojiš ťovna D.A.S., a.s., Vysko čilova 148/4, 140 
00 Praha 4, IČ: 61860701 - návrh smlouvy 

Schválen 

27. Stavební práce na akci "Hrad Skara" Schválen 

28. Využítí objektu čp.203, Smetanova ulice - žádost pí Dagmar Weissgärb er Schválen 

29. Veřejná zakázka malého rozsahu "Lesnické práce a činnosti na lesních 
pozemcích v majetku m ěsta Úvaly 

Stažen 

30. Schválení koncesní dokumentace na akci "Provozo vání m ěstského koupališt ě 
v Úvalech" 

Stažen 

31. Ukončení jednání  

 
K jednotlivým bod ům programu: 

1. Zahájení 

Bod 2. Zadávací dokumentace na akci "Zpracování pro jektové dokumentace pro stavební povolení 
včetně inženýrské činnosti a získání stavebního povolení, dokumentace pro provedení stavby 
včetně pot řebných pr ůzkumů a výkazu vým ěr a kontrolního rozpo čtu investora - Rekonstrukce 
objektu čp. 105 ve Škvorecké ulici" 
Předkladatel: Ilona Reicheltová, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Dne 15.1.2014 usnesením č. R - 17/2014 Rada města souhlasila s objednáním studie na provedení akce 
"Rekonstrukce objektu čp. 105 ve Škvorecké ulici" včetně odhadu nákladů u firmy RVA architects s.r.o., sídlem 
Sochorova 1134, 252 30 Řevnice v ceně 35.000 Kč bez DPH (42.350 Kč včetně DPH) a uložila vedoucí odboru 
investic a dopravy OID a vedoucí ekonomického odboru OE zařadit náklady v hodnotě 372.314 Kč bez DPH 
(450.500 Kč včetně DPH - kapitola 3612/6121) do rozpočtového opatření I pro 2014 na komplexní přípravu 
akce. Rozpočtové opatření I pro 2014 bylo schváleno Zastupitelstvem města dne 30.1.2014 usnesením č. Z - 
5/2014.  

Společnost RVA architects s.r.o. předložila aktualizovanou cenovou nabídku: 

- průzkumů a rozborů (radonový, mykologický a stavebně-statický) - 25.000 Kč bez DPH (30.250 Kč včetně 
DPH) 

- průzkumu na výskyt azbestu - 22.000 Kč bez DPH (26.620 Kč včetně DPH) 

- dokumentace stavebního povolení včetně inženýrské činnosti (v přiměřeném rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 
Sb., příloha č. 4) - 175.000 Kč bez DPH (211.750 Kč včetně DPH) 

- dokumentace pro provedení stavby (v přiměřeném rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., příloha č. 6) - 65.000 
Kč bez DPH (78.650 Kč včetně DPH) 
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- průkaz energetické náročnosti budovy + energetický štítek - PENB - 20.000 Kč bez DPH (24.200 Kč včetně 
DPH) 

- výkazu výměr a kontrolního rozpočet investora 20.000 Kč bez DPH (24.200 Kč včetně DPH) 

Celková cena za tyto provedené práce je 327.000 Kč bez DPH (395.670 Kč včetně DPH). 

Jelikož předpokládaná hodnota zakázky je 327.000 Kč bez DPH (395.670 Kč včetně DPH), je nutné se řídit dle 
vnitřní směrnice č. 2/2014 zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Dne 14.5.2014 usnesení č.R-207/2014 
Rada města Úvaly.  

Dne 14.5.2014 rada města usnesením č. R - 207/2014 pověřila neuvolněného místostarostu kontrolou zadávací 
dokumentace pro již zmiňovanou akci a jmenovala členy a náhradníky pro sloučenou komisy pro otevírání 
obálek a hodnocení cenových nabídek. Z důvodu administrativní chyby nebylo již vyhlášeno výběrové řízení na 
zmiňovanou akci. Z tohoto důvodu je nutné vyhlásit výběrové řízení na akci "Zpracování projektové 
dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti a získání stavebního povolení, dokumentace pro 
provedení stavby včetně potřebných průzkumů a výkazu výměr a kontrolního rozpočtu investora - Rekonstrukce 
objektu čp. 105 ve Škvorecké ulici".    

 

Dopad na rozpočet: kapitola 6121 položka 3612 

Usnesení má vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-274/2014 

Rada města Úvaly 

I .   vyh lašu je  

výběrové řízení dle směrnice č. 2/2014 zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na zpracování 
projektové dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti a získání stavebního povolení, 
dokumentace pro provedení stavby včetně potřebných průzkumů a výkazu výměr a kontrolního rozpočtu 
investora na akci "Rekonstrukce objektu čp. 105 ve Škvorecké ulici" 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru investic a dopravy OID 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 

přijato    pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 3. Smlouva o z řízení věcného b řemene - služebnosti č.IE - 12 - 6001354/058 - ČEZ stavba: 
Úvaly - kvn, kTS, knn Mánesova - Jiráskova 
Předkladatel: Ilona Reicheltová, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Odbor investic a dopravy předkládá radě města ke schválení Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti 
č.IE-12-6001354/058 pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02, Děčín, Děčín IV-
Podmokly, IČ:24729035, zastoupená na základě jí písemně udělené platné plné moci společnosti AZ 
Elektrostav, a.s., se sídlem Bobnická ulice 2020, Nymburk 288 02, IČ:45149909, stavba: Úvaly -kvn, kTS, knn 
Mánesova-Jiráskova. 

 

Dopad na rozpočet: + 1000,-Kč kapitola 6409 položka 2111 

Usnesení má vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-275/2014 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  s  

uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č.IE-12-6001354/058 Úvaly-kvn, kTS,nn 
Mánesova-Jiráskova na pozemku 3048/13 katastrální území Úvaly u Prahy pro společnost ČEZ Distribuce, 
a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ:24729035,  zastoupená na základě plné moci 
společnosti AZ Elektrostav, a.s., se sídlem Bobnická ulice 2020, Nymburk, 288 02, IČ:45149909 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru investic a dopravy OID 

zajistit realizaci tohoto usnesení 
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Příloha č.1 k usnesení Rady m ěsta Úvaly - smlouva o z řízení věcného b řemene-služebnosti 

Příloha č.2 k usnesení Rady m ěsta Úvaly - situace 

přijato    pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 4. Smlouva o z řízení věcného b řemene - služebnosti č.IE-12-6004307/001-ČEZ stavba: Úvaly - 
2xÚS - svody u školy 
Předkladatel: Ilona Reicheltová, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Odbor investic a dopravy předkládá radě města ke schválení Smlouvu o zřízení věcného břemene č.IE-12-
6004307/001 pro společnost ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02, 
IČ:24729035, DIČ: CZ24729035, zastoupená na základě jí písemně udělené platné plné moci společností AZ 
Elektrostav,a.s., se sídlem Bobnická ulice 2020, 288 02, Nymburk, IČ:45149909, stavba: Úvaly - 2xÚS-svody u 
školy 

 

Dopad na rozpočet: 4 500,-Kč kapitola 6409 položka 2111 

Usnesení má vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-276/2014 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  s  

uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemen - služebnosti č.IE-12-6004307/001, Úvaly-2xÚS-svody u školy 
na pozemcích parc.č.5, 4005/11 katastrální území Úvaly u Prahy pro společnost ČEZ Distribuce a.s., se 
sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, IČ:24729035,  zastoupená na základě plné moci společností 
AZ Elektrostav, a.s., se sídlem Bobnická ulice 2020, Nymburk, 288 02, IČ:45149909 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru investic a dopravy OID 

zajistit realizaci tohoto usnesení 

Příloha č.1 k usnesení Rady m ěsta Úvaly - smlouva o z řízení věcného b řemene - služebnosti 

Příloha č.2 k usnesení Rady m ěsta Úvaly - situace 

přijato    pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 5. Smlouva o z řízení věcného b řemene - služebnosti č.IE-12-6002599/002 - ČEZ stavba: Úvaly, 
TS, nová TS za stáv., TS Škola 560545 
Předkladatel: Ilona Reicheltová, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Odbor investic a dopravy předkládá Radě města ke schválení Smlouvu o zřízení věcného břemene - 
služebnosti č.IE-12-6002599/002 pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-
Podmokly, IČ:24729035, zastoupená na základě jí písemně udělené plné moci společnosti AZ Elektrostav, a.s., 
se sídlem Bobnická ulice 2020, Nymburk, 288 02, IČ:45149909, stavba: Úvaly, TS, nová TS za stáv., TS Škola 
560545. 

 

Dopad na rozpočet: + 6 000,-Kč kapitola:6409 položka 2111 

Usnesení má vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-277/2014 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  s  

uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č.IE-12-6002599/002, Úvaly, TS, nová TS za stáv., TS Škola 
560545 na pozemcích parc.č.3,21/1 katastrální území Úvaly u Prahy pro společnost ČEZ Distribuce a.s., se 
sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, IČ:24729035, DIČ:CZ24729035 zastoupená na základě plné 
moci společností AZ Elektrostav, a.s., se sídlem Bobnická ulice 2020, 288 02, Nymburk, IČ:45149909, 
DIČ:CZ45149909 
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I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru investic a dopravy OID 

zajistit realizaci tohoto usnesení 

Příloha č.1 k usnesení Rady m ěsta Úvaly - smlouva o z řízení věcného b řemene-služebnosti 

Příloha č.2 k usnesení Rady m ěsta Úvaly - situace 

přijato    pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 6. Smlouva o z řízení věcného b řemene - služebnosti č.IV-12-6016165/004 - ČEZ stavba:Úvaly, 
TS, kVN, kNN č.p.521,522,534/1,2,3 
Předkladatel: Ilona Reicheltová, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Odbor investic a dopravy předládá radě města ke schválení Smlouvu o zřízení věcného břemene č.IV-12 - 
6016165/004 pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02, 
IČ:24729035, zastoupená na základě jí písemně udělené platné plné moci společnosti AZ Elektrostav, a.s., se 
sídlem Bobnická ulice 2020, 288 02, Nymburk, IČ:45149909, stavba: Úvaly-TS,kVN,kNN č.p.521,522,534/1,2,3. 

 

Dopad na rozpočet: + 126 687,-Kč kapitola:6409 položka 2111 

Usnesení má vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-278/2014 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  s  

uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č.IV-12-6016165/004 - Úvaly - TS,kVN, kNN 
č.p.521,522,534/1,2,3 na pozemcích 534/1,534/6,657/1,657/2,657/3,657/4,3928/7 katastrální území Úvaly u 
Prahy pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ:24729035, 
zastoupená na základě plné moci společností AZ Elektrostav, a.s., se sídlem Bobnická ulice 2020, 288 02, 
Nymburk, IČ:45149909 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru investic a dopravy OID 

zajistit realizaci tohoto usnesení 

Příloha č.1 k usnesení Rady m ěsta Úvaly - smlouva o z řízení věcného b řemene-služebnosti 

Příloha č.2 k usnesení Rady m ěsta Úvaly - situace 

přijato    pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 7. Výb ěrové řízení na stavební práce na akci "Stavební úpravy bu dovy "C" základní školy 
Úvaly" 
Předkladatel: Ilona Reicheltová, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Dne 11.6.2014 byla podána žádost o dotaci na stavební úpravy budovy „C“ Základní školy v Úvalech v roce 
2014. Předpokládaná hodnota stavebních prací na tyto stavební úpravy je 18 mil. Kč bez DPH. Dne 4.6.2014 
usnesením č. R - 224/2014 Rada města schválila v návaznosti na schválení podání žádosti o dotaci na stavební 
úpravy budovy „C“ Základní školy v Úvalech v programu MF č. 298213 „Podpora rozvoje a obnovy materiálně 
technické základny regionálních škol v okolí velkých měst“ vyčlenění peněžní částky minimálně ve výši 30 % z 
rozpočtu projektu + výdaje, které nelze do dotace zahrnout. Dne 19.6.2014 Zastupitelstvo města usnesením č. 
Z - 68/2014 schválilo souhlas rady města s podáním žádosti o dotaci na stavební úpravy budovy „C“ Základní 
školy v Úvalech a souhlas rady města o spolufinancování města projektu minimálně ve výši 30 % z rozpočtu 
projektu + výdaje, které nelze do dotace zahrnout. Ukončení projektu včetně financování akce musí být 
provedeno do konce roku 2014. V souvislosti s unesením Zastupitelstva města č. Z -  68/2014 odbor investic a 
dopravy uveřejnil zakázku na stavební práce dne 8.7.2014 na profilu zadavatele. Termín ukončení pro podání 
nabídek je 28.7.2014 do 12.00 hod. Administraci výběrového řízení a zpracování zadávací dokumentace 
provedla Mgr. Klára Zábrodská, sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 - Staré Město na základě vystavené 
objednávky. Na základě dopracování projektové dokumentace pro provedení stavby se celková hodnota 
zakázky zvýšila na 18 mil. Kč bez DPH.  
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Návrh na složení členů sloučené komise a náhradníků členů komise pro otevírání obálek a hodnocení cenových 
nabídek ve složení: 

Členové: MUDr. Jan Šťastný, Mgr. Petr Borecký, Ing. Milan Schmidt, Ing. Hana Kameníková, Ing. Radek Netušil 

Náhradníci: Miloslav Kolařík, Ing. Helena Bulíčková, Jitka Hamouzová, Ilona Reicheltová, Adriana 
Bednarčíková, Eva Kopecká, Bc. Petr Matura, Anežka Růžičková 

 

Dopad na rozpočet: 18 mil. Kč bez DPH - nutno zahrnout do rozpočtového opatření V pro rok 2014, kapitola 
3113 - 6121 

Usnesení má vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-279/2014 

Rada města Úvaly 

I .   bere  na  vědom í ,  že  

na základě dopracování projektové dokumentace pro provedení stavby na akci "Stavební úpravy budovy "C" 
základní školy Úvaly" se celková hodnota zakázky zvýšila na 18 mil. Kč bez DPH 

I I .   jm enu je  

v souvislosti s vyhlášením a uveřejněním podlimitní veřejné zakázky na stavební práce na akci "Stavební 
úpravy budovy "C" základní školy Úvaly" na profilu zadavatele členy sloučené komise a náhradníky pro 
otevírání obálek a hodnocení cenových nabídek ve složení: 

Členové: MUDr. Jan Šťastný, Mgr. Petr Borecký, Ing. Milan Schmidt, Ing. Hana Kameníková, Ing. Radek 
Netušil 

Náhradníci: Miloslav Kolařík, Ing. Helena Bulíčková, Jitka Hamouzová, Ilona Reicheltová, Adriana 
Bednarčíková, Eva Kopecká, Bc. Petr Matura, Anežka Růžičková 

I I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru investic a dopravy OID 

1.  zajistit realizaci toto usnesení 

přijato    pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 8. Zápis z jednání Likvida ční komise 
Předkladatel: Ilona Reicheltová, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Odbor investic a dopravy předklá radě města zápis z jednání Likvidační komise ze dne 8.7.2014. 

Usnesení nemá vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-280/2014 

Rada města Úvaly 

I .   bere  na  vědom í 

zápis č.1/2014 z jednání Likvidační komise ze dne 8.7.2014 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru investic a dopravy OID 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 

Příloha č.1 k usnesení Rady m ěsta Úvaly - zápis z Likvida ční komise 

přijato    pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 9. Uzav ření nájemní smlouvy na byt č.2, náměstí Arnošta z Pardubic čp.7, Úvaly 
Předkladatel: Ilona Reicheltová, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Na základě žádosti od pana ředitele Mgr.Jaroslava Březky odbor investic a dopravy předkládá radě města ke 
schválení uzavření nájemní smlouvy na byt č.2, náměstí Arnošta z Pardubic čp.7, Úvaly s pí Mgr.M********* 
M*********. Nájemní smlouva se bude uzavírat na dobu určitou a to od 1.8.2014 do 30.6.2015 s možností 
prodloužení nájemní smlouvy. Nájemné činí 2 969,-Kč/měs. Byt se nachází v 2.NP objektu náměstí Arnošta z 
Pardubic čp.7, Úvaly o celkové výměře 46,55m2.  V objektu čp.7, náměstí Arnošta z Pardubic, Úvaly se nachází 
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3 byty a jsou zde ubytováni učitelé Základní školy Úvaly. Nájemní smlouva bude předložena právnímu zástupci 
města ke schválení. 

 

Dopad na rozpočet: + 2 969,-Kč/měs kapitola 3113 položka 2132 

Usnesení má vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-281/2014 

Rada města Úvaly 

I .   schva lu je  

uzavření nájemní smlouvy na byt č.2 v objektu čp.7, náměstí Arnošta z Pardubic, Úvaly  s pí Mgr.M********* 
M********* na dobu určitou a to do 30.6.2015 se smluvním nájemným, které činí 2 969,-Kč/měs 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru investic a dopravy OID 

zajistit realizaci tohoto usnesení 

přijato    pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 10. Zám ěr pronájmu nebytových prostor v objektu čp.884, Jiráskova ulice, Úvaly 
Předkladatel: Ilona Reicheltová, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Dne 11.6.2014 byla na MěÚ Úvaly doručena žádost o ukončení nájemní smlouvy ze dne 1.11.2006 na 
pronájem nebytových prostor Jiráskova ul.čp.884, Úvaly od pí Evy Veselé, nájemkyně objektu. Pí Veselá 
vypovídá nájemní smlouvu ke dni 30.9.2014. Na základě této žádosti předkládá odbor investic a dopravy radě 
města ke schválení vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 95m2 za účelem 
provozování prodejny potravin. Odbor investic a dopravy prověřil na Stavebním úřadě, že tyto nebytové prostory 
jsou zkolaudovány k tomuto účelu. 

Usnesení nemá vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-282/2014 

Rada města Úvaly 

I .   schva lu je  

vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 95m2 v objektu čp.844, Jiráskova ulice, 
Úvaly za účelem provozování prodejny potravin 

I I .   jm enu je  

výběrovou komisi v tomto složení: 

Ilona Reicheltová, Blanka Viktorová, Adriana Bednarčíková, Eva Kopecká, Jana Tesařová 

I I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru investic a dopravy OID 

zveřejnit záměr tohoto pronájmu ve smyslu §39 odst.1, zákona č.128/2000 Sb. v platném znění 

Příloha č.1 k usnesení Rady m ěsta Úvaly - zám ěr 

přijato    pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 11. Studie na ov ěření možnosti odkanalizování na tlakovou kanalizaci v horní části ul. Horova 
Předkladatel: Ilona Reicheltová, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Dne 25.6.2014 rada města projednala materiál na objednání zpracování studie na ověření možnosti 
odkanalizování na tlakovou kanalizaci v horní části ul. Horova se zaústěním do šachty č. 815 u společnosti 
Sweco Hydroprojekt a.s., sídlem Táborská 31, 140 16 Praha 4 v hodnotě 57 970 Kč bez DPH (70.144 Kč 
včetně DPH). Toto usnesení nebylo schváleno. V souladu s touto skutečností byly prověřeny další společnosti 
se zpracováním studie. Na základě této skutečnosti, byl osloven Ing. Vratislav Hála. Jeho nabídka na 
zpracování studie na ověření možnosti odkanalizování na tlakovou kanalizaci v horní části ul. Horova se 
zaústěním do šachty č. 815 a provedení finančního porovnání původního a nového řešení je v hodnotě 14.876 
Kč bez DPH (18.000 Kč včetně DPH). 
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Dopad na rozpočet: 14.876 Kč bez DPH (18.000 Kč včetně DPH), hrazeno z rozpočtu 3231/38 - 6121. Bude 
zahrnuto do rozpočtového opatření V pro rok 2014 

Usnesení má vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-283/2014 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  s  

objednáním zpracování studie na ověření možnosti odkanalizování na tlakovou kanalizaci v horní části ul. 
Horova se zaústěním do šachty č. 815 a provedení finančního porovnání původního a nového řešení u Ing. 
Vratislava Hály v hodnotě 14.876 Kč bez DPH (18.000 Kč včetně DPH), hrazeno z rozpočtu 3231/38 - 6121 

I I .   pověřu je  

1.  starostu 

města podpisem objednávky 

I I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru investic a dopravy OID 

zajistiti zahrnutí finanční prostředky v hodnotě 14.876 Kč bez DPH (18.000 Kč včetně DPH) na 
zpracování studie na ověření možnosti odkanalizování na tlakovou kanalizaci v horní části ul. 
Horova se zaústěním do šachty č. 815 a provedení finančního porovnání původního a nového 
řešení do rozpočtového opatření V pro rok 2014 na zasedaní Zastupitelstva města - kapitola 
3231/38 - 6121 

přijato    pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 12. Prov ěření sítí ve řejného osv ětlení v lokalit ě Radlická čtvr ť a lokalita K Hájovn ě II. a III. 
Předkladatel: Ilona Reicheltová, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Na základě usnesení rady města R - 96/2014 ze dne 19.3.2014 odbor investic předkládá prověření možnosti 
dokončení nerealizovaného veřejného osvětlení v lokalitách Radlická čtvrť a v lokalitě K Hájovně II. a III.Odbor 
investic zajistil cenovou nabídku od správce veřejného osvětlení na prověření sítě VO v Radlické čtvrti - ul. 
Táboritská, Lipanská, Rokycanova a Želivského. Cenová nabídka činí 15.736,- Kč bez DPH (19.041,- Kč vč. 
DPH). V příloze předkládáme cenovou nabídku a návrh možného umístění VO. 

Dále odbor investic předkládá cenovou nabídku na prověření sítě VO v lokalitě K Hájovně II. a III. tj. v ul. 
Jalovcová, Tisová, Jedlová, Borová, Smrková a Modřínová. Cenová nabídka činí 34.707,- Kč bez DPH 
(41.995,- Kč vč. DPH).  

Eltodo Citelum dále připravuje návrh na prověření sítí VO v lokalitě Horoušánky. 

 

Dopad na rozpočet: 61.036,- Kč vč. DPH z kapitoly 3631-6121 

Usnesení má vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-284/2014 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  s  

prověřením sítí veřejného osvětlení v lokalitě Radlická čtvrť a v lokalitě K Hájovně II. a III. u firmy Eltodo 
Citelum, s.r.o., IČ: 25751018. Cenová nabídka činí 61.036,- Kč vč. DPH 

I I .   pověřu je  

1.  vedoucí odboru investic a dopravy OID 

zajistit realizaci tohoto usnesení 

Příloha č.1 k usnesení Rady m ěsta Úvaly-cenová nabídka 

přijato    pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 13. Zápis z jednání pracovní skupiny SEVER 
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Předkladatel: Martina Bredová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

Odbor životního prostředí a územního rozvoje předkládá radě města na vědomí zápis z jednání pracovní 
skupiny SEVER, které se konalo dne 23.6.2014 

Usnesení nemá vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-285/2014 

Rada města Úvaly 

I .   bere  na  vědom í 

zápis z jednání pracovní skupiny SEVER ze dne 23. 6. 2014 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucímu odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

1.  realizaci tohoto usnesení 

Příloha č.1 k usnesení Rady m ěsta Úvaly - Zápis z jednání 

přijato    pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 14. Pronájem pozemku p. č. 1059/40 od Úřadu pro zastupování státu ve v ěcech majetkových 
Předkladatel: Martina Bredová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

Město Úvaly postupně řeší s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) pronájem a 
následný prodej, případně i bezúplatný převod pozemků pod bytovými domy ve vlastnictví města čp.  1346 a čp. 
134, pozemky kolem nich  a část ulice Prokopa Velikého, kdy tyto pozemky jsou ve vlastnictví ČR a správě 
ÚZSVM. Prvním krokem je uzavření nájemní smlouvy na pozemek p.č. 1059/40 (pozemek kolem těchto 
bytových domů se nachází mezi ulicemi Erbenova a Prokopa Velikého). Návrh předložené smlouvy o nájmu 
nemovité věci od ÚZSVM, posouzený právníkem města, je předkládán radě ke schválení. ÚZSVM požaduje po 
schválení radou zaslání návrhu zpět, kdy ještě znění bude posouzeno jejich právníky. 

Usnesení nemá vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-286/2014 

Rada města Úvaly 

I .   schva lu je  

uzavření Smlouvy o nájmu nemovité věci s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na 
pozemek p.č. 1059/40 v k.ú. Úvaly u Prahy 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 

Příloha č.1 k usnesení Rady m ěsta Úvaly - pozemek ÚZSVM 

Příloha č.2 k usnesení Rady m ěsta Úvaly - Smlouva ÚZSVM 

přijato    pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 15. Zve řejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 173/1 
Předkladatel: Martina Bredová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

Z porady vedení města vyplynul pro odbor životního prostředí a územního rozvoje úkol připravit pro jednání 
rady města podklad pro usnesení, kterým by rada doporučila zastupitelstvu zveřejnit záměr prodeje části 
pozemku p.č. 173/1 v k.ú. Úvaly u Prahy. Při zaměření skutečného provedení "Parkové zahrady" bylo zjištěno 
chybné připlocení části tohoto pozemku k pozemku p.č. 173/2 ve vlastnictví pana Petra Merčáka. Při jednáních 
s panem místostarostou Ing. Bredou a vedoucím odboru správy majetku města panem Bc. Jungwirthem pan 
Merčák písemně přislíbil odkoupení části našeho neoprávněně připloceného pozemku. Při následujícím jednání 
již na odboru životního prostředí však nesouhlasi s cenou dle znaleckého posudku a byl ochoten odkoupit 
pozemek za cenu kolem 300,- Kč/m2, což je cena za kterou v minulosti prodali jeho příbuzní část pozemku p.č. 
173/2 městu z důvodu vybudování hlavní kanalizační stoky a na ní obslužné kanalizace. Jedná se o velmi úzký 
pozemek ve tvaru ostrého trojúhelníka. 
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V souladu se zákonem o obcích musí zastupitelstvo obce při rozhodnutí prodat pozemek nejdříve schválit 
zveřejnění záměru prodeje tohoto pozemku a následně pak jeho vlastní prodej konkrétní osobě včetně uzavření 
kupní smlouvy. 

Usnesení nemá vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-287/2014 

Rada města Úvaly 

I .   doporuču je  

Zastupitelstvu města Úvaly schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 173/1 o výměře cca 81 
m2, který vznikne geometrickým oddělením z tohoto pozemku 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 

Příloha č.1 k usnesení Rady m ěsta Úvaly - Mer čák pozemek 

přijato    pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 16. Dodatek č. 1 ke Smlouv ě o dílo se spole ční DIREKTA GROUP s.r.o.  k dotaci na projekt 
"Realizace protipovod ňových opat ření - Úvaly" 
Předkladatel: Martina Bredová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

Společnost DIREKTA GROUP s.r.o., zastupuje město při získání dotace ze SFŽP v rámci Operačního 
programu Životní prostředí na projekt "Realizace protipovodňových opatření - Úvaly"  v této souvislosti uzavřela 
dne 21.2. 2013 Smlouvu o dílo. Následně tato společnost zjistila, že náklady spojené s realizací projektu, resp. 
projekční náklady mohou být jako uznatelné náklady, což však znamená změnu, dodatek ke smlouvě, který je 
radě předkládán ke schválení.  Změnou čl.III. smlouvy, cena a platební podmínky město ušetří celkem 132.269 
Kč včetně DPH  a to jako odpočítatelný náklad. 

Usnesení nemá vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-288/2014 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  

s uzavřením dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo se společností DIREKTA GROUP s.r.o. uzavřené dne 21.2. 
2013 týkající žádosti o podporu ze SFŽP v rámci operačního programu životní prostředí na projekt 
"„Realizace protipovodňových opatření - ÚVALY 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucímu odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 

Příloha č.1 k usnesení Rady m ěsta Úvaly - smlouva o dílo 

přijato    pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 17. Nová trasa Pražského okruhu 
Předkladatel: Martina Bredová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

Dne 6. 7. 2014 byl v médiích uveřejněn článek o návrhu pana Jančury na novou trasu pražského okruhu, který 
by měl vést vně hranic hlavního města. Nová trasa je vedena více na východ a zcela nerespektuje schválenou 
územně plánovací dokumentaci města Úval a jednotlivých měst, kterých se to týká. Návrh též zcela mění již 
plánovanou přeložku I/12. 

Usnesení nemá vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-289/2014 

Rada města Úvaly 
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I .   nesouh las í  

s trasou pražského okruhu tak, jak byla prezentována v médiích dle návrhu článku Nadace pana 
Jančury.Důvodem je nejen nevyřešení majetkoprávních vztahů ale též kolize s platnou územně plánovací 
dokumentací města. Neméně zásadním důvodem je , že návrh zcela mění trasu přeložky I/12 a je v 
nesouladu s Regionálním operačním programem dopravy 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucímu odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 

Příloha č.1 k usnesení Rady m ěsta Úvaly 

přijato    pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 18. Zápis z jednání redak ční rady m ěsíčníku Život Úval 
Předkladatel: Jana Tesařová, tajemník úřadu 

Radě města je předkládán zápis z jednání redakční rady měsíčníku Život Úval. 

Usnesení nemá vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-290/2014 

Rada města Úvaly 

I .   bere  na  vědom í 

- zápis č.7-8/2014 z jednání redakční rady měsíčníku Život Úval 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru správního OSPR 

1.  realizaci tohoto usnesení 

Příloha č.1 k usnesení Rady m ěsta Úvaly - zápis č. 7-8/2014 z jednání redak ční rady m ěsíčníku Život 
Úval 

přijato    pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 19. Regulace parkovacích ploch v ulici Husova a  náměstí Arnošta z Pardubic 
Předkladatel: Ilona Reicheltová, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Provoz na náměstí Arnošta z Pardubic a v ulici Husova se neustále zhoršuje. Řidiči živelně parkují, kde mohou. 
V poslední době vyšla najevo skutečnost, že řidiči nechají automobil zaparkovaný přímo v jízdním pruhu a jdou 
si nakoupit. Tuto situaci má na svědomí nekoncepčnost parkovacích ploch a absence restriktivních orgánů, tj.: 
městské Policie. Zastupitelstvo města Úvaly schválilo od podzimu 2014 zřízení městské Policie. Na základě této 
skutečnosti nechal odbor investic a dopravy objednávkou č. 166/2013 zpracovat studii regulace parkování ve 
výše uvedené oblasti. Zpracovanou studii je nutné upravit v souladu s rozhodnutím vedení města, kdy se místo 
parkovacích kotoučů rozhodlo umístit parkovací automaty. Parkovací automaty budou rozmístěny - 2x v ulici 
Husova a 2x na náměstí Arnošta z Pardubic, celkem 4 kusy. Jelikož parkovací automat musí mít nějaké 
umístění a zajištěný přívod elektrické energie bude nutné na základě studie dopracovat dokumentaci pro 
územní rozhodnutí. 

 

Dopad na rozpočet: 1 100 000 Kč vč. DPH : 2212-6121 

Usnesení má vliv na rozpočet. 

Usnesení má vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-291/2014 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  s  

objednáním dokumentace pro územní rozhodnutí pro akci "Regulace parkovacích ploch v ulici Husova a 
náměstí Arnošta z Pardubic" včetně inženýrské činnosti u firmy Pontex, spol. s r.o., IČ: 40763439 , která již 
na tuto akci zpracovávala studii za celkovou částku 100 000 Kč vč. DPH 
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I I .   souh las í  se  

zařazením do rozpočtového opatření č. 6 náklady na projektovou dokumentaci na akci "Regulace 
parkovacích ploch v ulici Husova a náměstí Arnošta z Pardubic" 

I I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru investic a dopravy OID 

1.  realizaci tohoto usnesení 

přijato    pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 20. Informace - M ěstská policie Úvaly 
Předkladatel: Jan Šťastný, starosta 

Starosta města seznamuje přítomné s tím, že probíhají další kroky k zahájení činnosti Městské policie Úvaly. 
Dne 16.7.2014 proběhlo výběrové řízení na pozice velitele a strážníka, výběrová komise (jmenovaná radou 
města) doporučila  jako nejvhodnějšího uchazeče na pozici velitele p. Tomáše Galbavého, **** *********, ***** 
******** ******* **, Milovice a na pozici strážníka p. Petra Langmaiera, **** ********, ***** ********** ***, Mratín. Pro 
uzavření pracovní smlouvy bude p. Tomáš Galbavý zastupitelstvem určen velitelem Městské policie Úvaly. 
Znak Městské policie Úvaly byl zpracován, jeho podoba je přílohou usnesení. 

Usnesení nemá vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-292/2014 

Rada města Úvaly 

I .   bere  na  vědom í 

informaci o výsledku výběrových řízení na pozice velitele a strážníka Městské policie Úvaly: 

velitel - p. Tomáš Galbavý, **** *********, ***** ******** ******* **, Milovice  

strážník - p. Petr Langmaier, **** ********, ***** ********** ***, Mratín 

I I .   doporuču je  

zastupitelstvu v souladu s § 3 odst. 2 zák.č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění pověřit určeného 
strážníka  Tomáše Galbavého plněním některých úkolů při řízení Městské policie Úvaly 

I I I .   schva lu je  

podobou znaku Městské policie Úvaly 

IV .   uk ládá  

1.  tajemnici úřadu 

1.  realizaci tohoto usnesení 

Příloha č.1 k usnesení Rady m ěsta Úvaly - znak M ěstské policie Úvaly 

přijato    pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 21. Návrh obci Horoušany na p řevedení části pozemku parc. č. 549/1 v k.ú. Horoušany do 
vlastnictví m ěsta Úvaly 
Předkladatel: Petr Borecký, uvolněný místostarosta  

Na jednání mezi místostarostou města Úvaly Mgr. Petrem Boreckým a starostou obce Horoušany Janem 
Bohuňkem dne 7. 7. 2014 bylo ze strany místostarosty navrženo, aby část pozemku parc.č. 549/1 v k.ú. 
Horoušany, který je ve vlastnictví obce Horoušany, byla převedena do majetku města Úvaly. Jedná se o 
pozemek, který je situován na hranici mezi k.ú Úvaly u Prahy a k.ú. Horoušany a vede na něm ulice 
Diamantová a Doktora Strusky. Dále pan místostarosta navrhuje převést pozemek parc. č. 3311 (ulice 
Glucksmannova) a pozemek parc. č. 3270/1 (část ulice Šámalova) ve vlastnictví obce Horoušany do majetku 
města Úvaly. Důvodem pro převod do vlastnictví města Úvaly je možnost provedení rekonstrukce povrchu 
uvedených ulic. Pokud by k převodu nedošlo, Město Úvaly by v případě rekonstrukce ulic investovalo finanční 
prostředky do cizího majetku. Pozemky dále zůstanou součástí  k.ú. Horoušany, nedojde tedy ke změně hranic 
katastrálních území. 

Usnesení nemá vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-293/2014 
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Rada města Úvaly 

I .   souh las í  

s návrhem na převedení části pozemku parc.č. 549/1 v k.ú. Horoušany (pod ulicemi Diamantová a Doktora 
Strusky), dále pozemku parc. č. 3311(ulice Glucksmannova) a části pozemku parc. č. 3270/1 (část ulice 
Šámalova) ve vlastnictví obce Horoušany, se sídlem Baumanova 12, 250 82  Úvaly, IČ: 00240206, do 
vlastnictví města Úvaly 

I I .   pověřu je  

1.  uvolněného místostarostu 

1.  aby ve smyslu tohoto usnesení informoval obec Horoušany 

Příloha č.1 k usnesení Rady m ěsta Úvaly - Zákres pozemk ů 

přijato    pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 22. Odkoupení pozemk ů od České dráhy a.s. pro možnost realizace  A. parkovišt ě osobních 
vozidel B. terminál návazné dopravy 
Předkladatel: Petr Borecký, uvolněný místostarosta  

Jedná se o podstatné zlepšení stávající infrastruktury města v blízkosti železniční stanice ČD Úvaly. 

Pohyb cestující veřejnosti, vozidel i autobusů u železniční stanice ČD Úvaly je pro dnešní počet cestujících 
naprosto nevyhovující. Stanicí v pracovní dny prochází kolem 5000 cestujících. 

Současné době odstavná plocha pro osobní vozidla je dočasně zařízením staveniště dodavatele stavby ale 
následně po dokončení stavby bude opět uvolněna. Tato odstavná plocha je již několik let městem pronajata na 
základě uzavřeného smluvního vztahu. Na umístění parkoviště byla zpracována v minulosti studie, půdorys 
umístění je zobrazen na příloze č. 1. 

Ke zlepšení výstupu a nástupu cestujících by měl nově sloužit terminál návazné autobusové dopravy 
uvažovaný vedle výpravní budovy na pozemcích p.č. 1898/1 a 1898/2 (na pozemku je umístěn obytný objekt). 
Pozemky jsou specifikovány na přílohách č. 2, 3, 4, 5. 

O problematice odkoupení a realizaci záměrů bylo jednáno předběžně na místě dne 09.07.2014 mezi vedením 
města a statutárním zástupcem ČD a.s. ředitelem regionální správy majetku Ing. Václavem Michajlukem. 

 

Bude stanoven na základě jednání Města se statutárními představiteli a.s. České dráhy v průběhu 07. a 
08.2014 

Usnesení nemá vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-294/2014 

Rada města Úvaly 

I .   pověřu je  

1.  starostu 

1.  města jednáním o odkoupení pozemků od vlastníka České dráhy a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 
1222/12, 110 00 Praha 1 : 
A. pro parkoviště osobních vozidel - pozemky : část pozemku p.č. 276/8  a p.č. 1901 dle přílohy č. 
1 
B. pro terminál návazné veřejné autobusové dopravy - pozemky :  pč. 1898/1 a p.č. 1898/2 dle 
příloh č. 2, 3, 4, 5 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru investic a dopravy OID 

1.  k jednání připojit usnesení rady a zastupitelstva týkající dané problematiky 

přijato    pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 23. Rozpo čtové opat ření č. 5-2014 
Předkladatel: Jitka Hájková, vedoucí ekonomického odboru OE 

Na základě přidělených dotací, je předkládáno rozpočtovém opatření č.5. 

příjmy: a) dotace ZŠ Úvaly 12 600 000,- Kč 
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           b) příspěvek občanů na výstavbu veřejného osvětlení v oblasti Hodov 178 334,- Kč 

           c) příjmy z prodeje pozemků Radlická čtvrť 10 000 000,- Kč (změna smlouvy) 

výdaje: a) adaptace objektu čp.203 na ZUŠ 15 000,- Kč 

           b) zateplení čp. 897- přesun z 3639/6121 na 3613/6121 571 680,- Kč 

           c) Mš Cukrovar 18 mil. Kč 

           d) přeřešení Horova ulice, Ztracený korec, Ing. Hála 

           e) stavební úpravy ZŠ budova C 18,3 mil. Kč 

           f) snížení nájemného- parkoviště 65 000,- Kč 

           g) světelná křižovatka 2212/5154-25 000,- Kč 

           h) přesun položek 2310-5171 na 2310-5169 160 000,- Kč 

            i) 3744-5168 zpracování podkladů pro dotaci  206 000,- Kč 

            j) 3744-6121-PD - 121 000,- Kč 

            k) podíl města k dotaci 520 000,- Kč- 3744-6121 

            l) zasakovací pás Horoušánky 3744-6121 200 000,- Kč 

 

Celkové příjmy rozpočtového opatření č. 5  jsou 173 044 427,- Kč, celkové výdaje 173 044 427,- Kč. 

Usnesení nemá vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-295/2014 

Rada města Úvaly 

I .   bere  na  vědom í 

rozpočtové opatření č. 5 

I I .   doporuču je  

zastupitelstvu města Úvaly schválit rozpočtové opatření č. 5 příjmy 173 044 427,- Kč a výdaje 173 044 427,- 
Kč 

Příloha č.1 k usnesení Rady m ěsta Úvaly -p říjmy 

Příloha č.2 k usnesení Rady m ěsta Úvaly - výdaje 

přijato    pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 24. Informace o konání cyklistického závodu "Ve lká cena m ěsta Úval", žádost o povolení 
konání závodu a povolení trasy. 
Předkladatel: Martina Bredová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

Město Úvaly bylo jako každý rok požádáno o  povolení konání cyklistického závodu "Velká cena města Úval" a 
o povolení trasy tohoto závodu. Závod se každoročně koná poslední sobotu v měsíci srpnu, letos je to 30.8. 
2014. Pod záštitou starosty se letošní závod bude konat již po osmé. pořadatelem je opět občanské sdružení 
"Tři pro zdraví" a Cyklistický klub Úvaly. Na základě odsouhlasení Radou města Úval zpracuje Odbor životního 
prostředí a územního rozvoje souhlas s konáním závodu a vedením trasy závodu na pozemcích, které jsou ve 
vlastnictví města Úval. Současně upozorní pořadatele závodu na nutnost vyžádání souhlasu ostatních vlastníků 
pozemků, kterých se celková trasa závodu dotýká. 

Usnesení nemá vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-296/2014 

Rada města Úvaly 

I .   bere  na  vědom í 

informaci o konání cyklistického závodu "Velká cena města Úval", který se koná pod záštitou starosty města 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucímu odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 

I I I .   souh las í  s  
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konáním a trasou cyklistického závodu "Velká cena města Úval" 

přijato    pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 25. Generální oprava /repase/ sítopasového lisu  KCZ 800/S na ČOV Úvaly. 
Předkladatel: Ilona Reicheltová, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Dne 16.5.2014 se uskutečnilo jednání na ČOV Úvaly, ohledně generální opravy /repase/ sítopasového lisu KCZ 
800/S. Na jednání byly přítomni zástupci firmy STAVOKOMPLET, s.r.o. - p. Dlouhý, p. Aleš, p. Jirkovský a za 
město Úvaly pracovníci odboru OID - pí Reicheltová, pí Kopecká, pí Viktorová. Bylo dohodnuto, že je nutná 
generální oprava /repase/ sítopasového lisu KCZ 800/S. OID zajistilo poptávkové řízení na generální opravu 
uvedeného lisu. Byly osloveny 3 firmy: 

Kolínské strojírny CZ, s.r.o., Macharova 462, 280 02 Kolín, IČ: 25783521 

Kaplan, s.r.o., Náměstí 11, 281 04 Plaňany, IČ: 46358935 

Vanex, s.r.o., Vyšné Fabriky 763, 033 01 Liptovský Hrádek, SR, IČ:31574505 

V poptávkovém řízení byla vybrána firma KAPLAN, s.r.o., Náměstí 11, 281 04 Plaňany z důvodu předložení 
nejvýhodnějších podmínek. Jelikož  generální oprava je plánována v letních měsících /červenec, srpen/ v době 
prázdnin a doba trvání opravy bude cca 6 týdnů, bylo nutné vystavit objednávku na generální opravu /repasi/ 
uvedeného sítopasového lisu KCZ 800/S v celkové hodnotě 291.589,- Kč včetně DPH. 

 

Dopad na rozpočet: - 291.589,- Kč     kapitola 2310-5171 

Usnesení má vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-297/2014 

Rada města Úvaly 

I .   schva lu je  

provedení generální opravy /repase/ sítopasového lisu KCZ 800/S na ČOV Úvaly u firmy KAPLAN, s.r.o., 
Náměstí 11, 281 04 Plaňany, IČ: 46358935 v celkové hodnotě 291.589,- Kč včetně DPH 

I I .   bere  na  vědom í 

informace o průběhu zajištění akce "generální oprava /repase/ sítopasového lisu KCZ 800/S na ČOV Úvaly" 

I I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru investic a dopravy OID 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 

Příloha č.1 k usnesení Rady m ěsta Úvaly-Cenová nabídka na gen.opravu sít.lisu - f y KAPLAN,s.r.o. 

přijato    pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 26. Pojišt ění právní ochrany m ěsta - pojiš ťovna D.A.S., a.s., Vysko čilova 148/4, 140 00 Praha 4, 
IČ: 61860701 - návrh smlouvy 
Předkladatel: Ilona Reicheltová, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Na jednání Rady města Úvaly dne 14.5.2014 byl stažen materiál MR  643/2014 "Pojištění právní ochrany města 
- pojišťovna D.A.S., a.s., Vyskočilova 148/4, 140 00 Praha 4, IČ: 61860701 - návrh smlouvy"  z důvodu 
negativního vyjádření právního zástupce města Úvaly a dalším zjištěným níže uvedeným okolnostem. 

- smlouva je po podepsání vázána čekací dobou v rozsahu 3 měsíců, kdy bude při škodné události poskytnuta 
pouze právní porada 

- při vzniku škodné události a nahlášení pojišťovně, pojišťovna posoudí zda se zabývat škodnou událostí či ne - 
rozhodnutí je na pojišťovně D.A.S., a.s. - spor o kterém budou přesvědčeni, že nevyhrají, je pro pojišťovnu 
zbytečné, aby se tímto sporem zabývala, proto do tohoto sporu nepůjdou. 

- byly zjištěny negativní recenze /internet/ na tuto pojišťovnu D.A.S., a.s. 

Proto bylo rozhodnuto, že se uzavření smlouvy s pojišťovnou D.A.S., a.s., Vyskočilova 148/4, 140 00 Praha 4, 
IČ: 61860701 na pojištění právní ochrany města nebude realizovat. 

Usnesení nemá vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-298/2014 
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Rada města Úvaly 

I .   nesouh las í  

na základě negativního vyjádření právního zástupce města Úvaly s uzavřením smlouvy na pojištění právní 
ochrany města Úvaly s pojišťovnou D.A.S., a.s., Vyskočilova 148/4, 140 00 Praha 4, IČ: 61860701 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru investic a dopravy OID 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 

Příloha č.1 k usnesení Rady m ěsta Úvaly-pojistná smlouva D.A.S., a.s. - vyjád ření právníka 

přijato    pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 27. Stavební práce na akci "Hrad Skara" 
Předkladatel: Ilona Reicheltová, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Na základě výběrového řízení a v souladu s usnesením Rady města č. R - 213/2014 ze dne 14.5.2014 byla dne 
6.6.2014 čj. 6415/2014 podepsána smlouva o dílo s dodavatelem MASNAP s.r.o., sídlem U Školy 158, 250 66 
Zdiby ve věci stavebních prací na akci "Hrad Skara". Celková cena stavební prací dle smlouvy o dílo je 385.355 
Kč bez DPH (466.280 Kč včetně DPH). Tato akce je financována dotačním titulem LEADER. Způsobilé výdaje 
jsou 413.000 Kč bez DPH z toho celková výše přiznané dotace je 371.700 Kč bez DPH. 

Na základě smlouvy o dílo s dodavatelem MASNAP s.r.o. byly zahájeny stavební práce na již zmiňovanou akci. 
Prodloužení termínu je nutné z důvodu dlouhých dodacích lhůt herních prvků a laviček je nutné prodloužit 
termín dokončení stavebních prací. Tyto lhůty jsou delší, než byla celá původní doba výstavby. Původní 
ukončení stavebních prací, které bylo 11.7.2014 se mění na 8.8.2014. Dle smlouvy o dílo je nutné po dokončení 
stavebních prací a předání stavby objednateli vyhotovit a předat fakturu objednateli k proplacení. Splatnost 
faktury je 14 dní. Termín předložení žádosti o proplacení výdajů dle dohody o poskytnutí dotace je 30.9.2014. V 
souvislosti s těmito termíny je nutné podat žádost o prodloužení žádosti o proplacení výdajů z původního 
termínu na 31.10.2014. 

Usnesení nemá vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-299/2014 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  s  

1.  prodloužením termínu stavebních prací na akci "Hrad Skara" na termín 8.8.2014 

2.  uzavřením dodatku č. 1 s dodavatel MASNAP s.r.o., sídlem U Školy 158, 250 66 Zdiby z důvodu 
prodloužení termínu dokončení stavebních prací z 11.7.2014 na 8.8.2014. Dodatek č. 1 se týká pouze 
prodloužení termínu dokončení stavebních prací 

3.  prodloužením termínu žádosti o proplacení výdajů na akci "Hrad Skara" u Státního zemědělského 
intervenčního fondu na termín 31.10.2014 

I I .   pověřu je  

1.  starostu 

města podpisem dodatku č. 1 s dodavatelem MASNAP s.r.o 

I I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru investic a dopravy OID 

zajistit realizaci usnesení 

přijato    pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 28. Využítí objektu čp.203, Smetanova ulice - žádost pí Dagmar Weissgärb er 
Předkladatel: Ilona Reicheltová, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Dne 4.7.2014 obdržel odbor investic a dopravy žádost pí Dagmar Weissgärber o sdělení, jaké má město Úvaly 
v příštím roce plány s objektem čp.203, Smetanova ulice, Úvaly a zda bude smlouva, kterou město Úvaly 
uzavřelo s pí Weissgärber ukončena.  

Pí Weissgärber má v pronájmu objekt čp.203, Smetanova ulice, Úvaly včetně pozemků od 16.1.2014 do 
31.8.2015. Dle jejího sdělení dne 27.6.2014 při návštěvě objektu jí bylo sděleno od pana místostarosty pana 
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Petra Boreckého, že výše uvedený objekt bude pravděpodobně využit pro potřeby města, případně prodán a 
doporučil pí Weissgärber, aby v 2.NP počkala se stavebními úpravami. 

Pí Weissgärber zastavila veškeré kroky, které jsou potřeba ke kolaudaci II.NP pro volnočasové aktivity a žádá 
město o sdělení, zda má vynákladat investice do 2.NP, aby mohla prostory zkolaudovat na využití 
volnočasových aktivit. Jedná se o poměrně náročnou investici (studie osvětlení každé místnosti, akustická 
studie včetně měření, stavební rekonstrukce atd.).Pí Weissgärber uvádí, že pokud jde o II.NP a zastavení aktivit 
vedoucí k rekolaudaci prostor, je pravděpodobné, že tímto zdržením nebude schopna zkolaudovat prostory do 
září/říjen 2014 a tudíž podnikání v těchto prostorách bude v podstatě nemožné. Nabízet volnočasové aktivity a 
kroužky v průběhu školního roku nemá vůbec žádný smysl. Dále pí Weissgärber uvádí, že pokud bude 
provozovat své podnikání jen I.NP nebude schopna pokrýt nájem za celou budovu. Odbor investic a dopravy 
žádá radu města o jednoznačné stanovisko doby pronájmu objektu čp.203, Smetanova ulice, Úvaly  vyjádřené 
formou usnesení, s tím,že nájemní smlouva na pronájem objektu je do 31.8.2015 a nájemce žádá toto vyjádření 
na poskytnutí právní jistoty vzhledem k plánovaným stavebním pracím 2.NP a investic. 

Odbor investic a dopravy doporučuje také radě města zvážit, zda v případě, že právní jistota nájemci nebude 
vyjádřena, nájemce-podnikatel nebude moci z tohoto důsledku využívat 2.NP, nevyhovět její žádosti o další 
snížení nájemného. Pozor však na podmínky výběrového řízení, kde byla deklarována doba nájmu, prostory 
nájmu a též platná nájemní smlouva. 

Usnesení nemá vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-300/2014 

Rada města Úvaly 

I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru investic a dopravy OID 
jednáním o změně nájemní smlouvy na objekt čp.203, Smetanova ulice 

přijato    pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 29. Ve řejná zakázka malého rozsahu "Lesnické práce a činnosti na lesních pozemcích v 
majetku m ěsta Úvaly 
Předkladatel: Martina Bredová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

stažen z programu jednání 

Bod 30. Schválení koncesní dokumentace na akci "Pro vozování m ěstského koupališt ě v Úvalech" 
Předkladatel: Ilona Reicheltová, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

stažen z programu jednání 

31. Ukončení jednání 

 

 

 

 

Mgr. Poláková vznesla dotaz v souvislosti se staženým bodem z jednání ,,provozování městského koupaliště v 
Úvalech" zdali existuje dohoda (dle tvrzení p. Poláka - provozovatel koupaliště), že do 7.7.2014 platí vodu 
provozovatel a od 7.7.2014 má platit vodu město. Pí Reicheltová odpověděla, že bylo přijato usnesení, kterým je 
stanoveno, že nájemce bude hradit částku, která odpovídá průměru spotřeby vody. Toto usnesení bylo přijato  ve 
vazbě na úniky vody z bazénu souvisejícím se špatným stavem. 

Podnět - Mgr. Poláková požádala prověřit nájemní smlouvu domu u koupaliště, vzhledem k tomu, že dům je již 
vyklizen a je ve velice špatném vztahu a zdali je tedy nájemní smlouva ukončena (pí Reicheltová). 

 

Starosta ukončil jednání v 18:00 hodin. 

 



                     Strana 18/18 

 

 
MUDr. Jan Š ťastný  

starosta 
 

  
  
 

  
  

 

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení v 
plném znění, spolu se zápisem ze schůze Rady města Úvaly je pro občany k dispozici k nahlédnutí na 
městském úřadě. 
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Město Úvaly     
IČO: 00240931     DIČ: CZ00240931 
sídlo Pražská 276, 250 82, Úvaly, 
Zastoupená: MUDr. Jan Šťastný   funkce:  starosta 

číslo účtu …………………………………………………/…………… 

 Datová schránka ………………………………………………… 

email pro doručení výzvy k vystavení FA …………………………………… 

(jako strana povinná z věcného břemene – služebnosti, dále jen „Povinná“) 

na straně jedné 

a 
ČEZ Distribuce, a. s. 

se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 
zapsaná v OR vedeném rejstříkovým soudem v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka 2145, 
IČO 24729035, DIČ CZ24729035 
s předmětem podnikání – distribuce elektřiny na základě licence č. 121015583 
bankovní spojení: č.ú. 35-4544580267/0100, KB Praha 
 
zastoupená na základě jí písemně udělené platné plné moci  
AZ Elektrostav, a.s., se sídlem:  Nymburk, Bobnická ulice 2020, 288 02 Nymburk  
IČ organizace: 45149909,   DIČ CZ45149909 
Společnost je registrována pod spisovou značkou B 1625 ze dne 4.6.1992 
u Městského soudu v Praze. 
zastoupena Bc. Martinem Stiborem, vedoucím střediska geodézie a věcných břemen, na 
základě platné plné moci , 

(jako strana oprávněná z věcného břemene – služebnosti, dále jen „Oprávněná“)                   

na straně druhé 
 
(Povinná a Oprávněná společně rovněž jako „Smluvní strany“) 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto: 
 
 

Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti 
č. IE-12-6001354/058  

Úvaly- kvn, kTS, knn Mánesova- Jiráskova 
(dále jen „Smlouva“) 

 
k provedení ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o  výkonu státní 
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění (dále 
jen „energetický zákon“), a § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 
zákoník“) 
 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

 
1.1. Oprávněná je provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „PDS“) na území vymezeném licencí na 

distribuci elektřiny, udělenou PDS Energetickým regulačním úřadem. Distribuční soustava je 
provozována ve veřejném zájmu. PDS má povinnost zajišťovat spolehlivé provozování, obnovu a  
rozvoj distribuční soustavy na území vymezeném licencí, přičemž při výkonu licencované činnosti, 
pokud jí dojde k zatížení cizí nemovitosti, je PDS povinen k této nemovitosti zřídit věcné břemeno 
(služebnost) podle energetického zákona, jako jeden z předpokladů pro plnění práv a povinností 
plynoucích PDS z energetického zákona. 
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1.2. Povinná prohlašuje, že je  vlastník 

      - Pozemku   parc. č. 3048/13,  v k.ú. Úvaly u Prahy, obec Úvaly, zapsáno v katastru nemovitostí 
vedeném Katastrálním úřadem pro  Středočeský kraj , Katastrální pracoviště  Praha-východ.  (dále 
jen "Dotčená Nemovitost"  nebo též jen  "Pozemek" ) 

      Dotčená Nemovitost se nachází na území vymezeném licencí, v němž Oprávněná provozuje distribuční 
soustavu. Oprávněná má povinnost zřídit věcné břemeno umožňující zřídit a provozovat ve smyslu § 
25 odst. 3 písm. e) energetického zákona na Dotčené  Nemovitostí zařízení distribuční soustavy.   

 
Článek II. 

Předmět Smlouvy  
 

2.1.   Předmětem Smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene - osobní služebnosti - zřízení 
umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle § 25 odst. 4 energetického 
zákona a ve smyslu obecných ustanovení o služebnosti podle § 1257 až 1266 občanského 
zákoníku, nepodléhající úpravě služebnosti inženýrské sítě ve smyslu § 1267 a násl. 
občanského zákoníku z důvodu odlišného jejího obsahu a účelu oproti zvláštní právní úpravě 
stanovené energetickým zákonem (dále jen „věcné břemeno“). Obsah věcného břemene je 
specifikován v článku III. této smlouvy. Věcné břemeno se zřizuje na Dotčené Nemovitostí ve 
prospěch Oprávněné v rozsahu uvedeném v této Smlouvě a  k účelu vyplývajícím z přísl. 
ustanovení energetického zákona. Povinná se za podmínek stanovených touto smlouvou a 
zákonem zavazuje strpět práva Oprávněné plynoucí z věcného břemene a s ním spojených 
zákonných omezení a Oprávněná prohlašuje, že tato práva přijímá a bude je vykonávat za 
podmínek sjednaných touto Smlouvou a stanovených zákonem. 

 

2.2. Povinná výslovně prohlašuje, že není žádným způsobem omezena v právu zřídit k  Dotčené 
Nemovitosti věcné břemeno, že Dotčená Nemovitost není není zatížena žádným zástavním, 
předkupním, či jiným věcným nebo závazkovým právem, kterým by byl znemožněn účel této 
Smlouvy. Povinná prohlašuje, že jí nejsou známy žádné faktické nebo právní vady Dotčené 
Nemovitosti, kterými by byl znemožněn účel této Smlouvy. 

 
 

Článek III. 
Specifikace věcného břemene 

3.1. Smluvní strany se dohodly, že Povinná, jako  vlastník Dotčené Nemovitosti, zřizuje k Dotčené 
Nemovitosti ve prospěch Oprávněné právo odpovídající věcnému břemenu podle § 25 odst. 4 
energetického zákona, když jeho obsah je v souladu s účelem daným energetickým zákonem a 
rozsah jeho výkonu blíže uveden v  tomto článku. 

3.2.  Smluvní strany berou na vědomí, že se změnou vlastníka Dotčené Nemovitosti přecházejí i  práva 
a povinnosti, vyplývající z věcného břemene, na nabyvatele Dotčené Nemovitosti. 

 
3.3.  Smluvní strany se za účelem umístění součásti distribuční soustavy Distribuční zařízení ČEZ (dále 

jen „Součást distribuční soustavy“) na Dotčené Nemovitostí a za účelem jejího provozování 
dohodly na zřízení věcného břemene, jehož obsahem je právo Oprávněné zřídit, provozovat, 
opravovat a udržovat Součást distribuční soustavy na Dotčené Nemovitostí. Věcné břemeno 
zahrnuje též právo Oprávněné provádět na Součásti distribuční soustavy úpravy za účelem její 
obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. 
 

3.4. Rozsah věcného břemene na Pozemku  podle této smlouvy je vymezen v geometrickém plánu č. 
2416-17/2012, schváleném Katastrálním úřadem pro  Středočeský kraj, Katastrální 
pracoviště  Praha-východ, dne 09.08.2012 pod č. 2212/2012  Geometrický plán je přílohou 
č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí . Veškeré náklady související s vyhotovením 
geometrického plánu, Smlouvy uhradí Oprávněná. 

 
3.5. Povinná z věcného břemene je povinna strpět výkon práva Oprávněné, vyplývající z této Smlouvy 
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a energetického zákona a zdržet se veškeré činnosti, která vede k ohrožení Součásti distribuční 
soustavy a omezení výkonu tohoto práva Oprávněné. 
 

3.6.  Věcné břemeno, zřízené touto Smlouvou, se sjednává jako časově neomezené a zaniká 
v případech stanovených zákonem. 

 
Článek IV. 
Další práva  

 
4.1.  Oprávněná z věcného břemene má ve vztahu k Dotčené Nemovitosti dále oprávnění, která jí, jako 

PDS přísluší z energetického zákona, především pak:     

- Vstupovat a vjíždět na Dotčenou Nemovitost v souvislosti se zřizováním, obnovou 
a provozováním distribuční soustavy. 
 

4.2.  Oprávněná je povinna při výkonu oprávnění, popsaných shora, postupovat coby PDS striktně ve 
smyslu § 25 odst. 8 energetického zákona, tj. co nejvíce šetřit práva Povinné a vstup, na 
věcným břemenem Dotčenou Nemovitost, jí bezprostředně oznámit. Po skončení prací je 
povinna uvést věcným břemenem Dotčenou Nemovitost do předchozího stavu, a není-li to 
možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího jejímu předchozímu 
účelu nebo užívání a  bezprostředně oznámit tuto skutečnost Povinné. Po provedení odstranění 
nebo okleštění stromoví je Oprávněná povinna na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu a 
zbytků po těžbě. 

4.3.  Součást distribuční soustavy je inženýrskou sítí ve smyslu § 509 občanského zákoníku se všemi 
k ní náležejícími součástmi. 

 
Článek V. 

Cena a platební podmínky 

5.1.  Věcné břemeno podle této smlouvy se zřizuje úplatně. 

 
5.2. .  Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši  826,00 Kč (slovy: 

osmsetdvacetšest korun českých). + DPH v zákonné výši, tj. celkem 1 000,00  KČ  (slovy: 
jedentisíc  korun českých). Oprávněná se zavazuje ve lhůtě do 30 dnů od doručení 
vyrozumění o povolení vkladu do katastru nemovitostí uhradit Povinné výše uvedenou náhradu 
způsobem určeným Povinnou. 

 
Úhrada této jednorázové náhrady bude provedena Oprávněnou ve prospěch účastníka/účastníků 
Smlouvy na straně Povinné na základě faktury (daňového dokladu) vystavené Povinnou se 
splatností do 30 dnů ode dne vystavení faktury. Povinná je oprávněna vystavit fakturu až po 
doručení vyrozumění o povolení vkladu práva odpovídající věcnému břemeni dle této smlouvy do 
katastru nemovitostí a obdržení žádosti o vystavení daňového dokladu (objednávky) 
vystavené Oprávněnou. Za datum zdanitelného plnění je považováno datum vkladu práva do 
katastru nemovitostí. 

 Žádost o vystavení daňového dokladu (objednávka) bude Povinné doručena na 
emailovou adresu, příp. korespondenční adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Povinná se 
zavazuje, že vedle náležitostí stanovených platnými právními předpisy, bude faktura obsahovat 
číselné označení Smlouvy o zřízení věcného břemene /např. IV-12-xxxxxxx/ a 
desetimístné číslo ze žádosti (objednávky) /např. 41xxxxxxxx/ vydané a zaslané 
Oprávněnou.   

 
Článek VI. 

Vklad věcného břemene do veřejného seznamu  

6.1  Povinná tímto zmocňuje Oprávněnou, AZ Elektrostav, a.s., aby jí zastupovala v řízení před 
příslušným katastrálním pracovištěm ve věci zřízení práva k Dotčené Nemovitosti podle této 
Smlouvy a aby za ní podepsala a podala návrh na vklad práva k Dotčené Nemovitosti. Udělení 
zmocnění a jeho přijetí Smluvní strany potvrzují svými podpisy této Smlouvy o zřízení věcného 
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břemene. Správní poplatek za návrh na zahájení řízení o  povolení vkladu práva do katastru 
nemovitostí uhradí Oprávněná.  

  

6.2.  Věcné břemeno podle této Smlouvy vzniká v souladu s ustanovením občanského zákoníku 
zápisem do veřejného seznamu (katastr nemovitostí).  

 
Článek VII.  

Ostatní ujednání 

7.1. Podpisem této Smlouvy Povinná, je-li fyzickou osobou, jako subjekt údajů potvrzuje, že 
Oprávněná jako správce údajů splnila vůči subjektu údajů informační povinnost ve smyslu § 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. Povinná, pro případ, že je fyzickou osobou, jako subjekt 
údajů rovněž prohlašuje, že si je vědoma všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím 
svých osobních údajů k účelu danému touto Smlouvou. Oprávněná se vůči Povinné, je-li fyzickou 
osobou, zavazuje při správě osobních údajů Povinné využívat je a nakládat s nimi pouze ke 
sjednanému účelu a v souladu se zákonem. 

7.2. Smlouva je sepsána v 3 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží Povinná a Oprávněná a jeden 
stejnopis bude Oprávněnou použit pro účely příslušného řízení o povolení vkladu věcného 
břemene do katastru nemovitostí. 

 
Článek VIII. 

Závěrečná ujednání 

8.1. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po 
vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, ani za 
nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany prohlašují, že 
Smlouva představuje úplnou dohodu o veškerých jejích náležitostech a neexistují náležitosti, které 
by smluvní strany neujednaly. 

8.2. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího uzavření. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána 
za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji Povinná či 
Oprávněná podepíší s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže 
druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně ve formě sjednané 
touto Smlouvou a  stanovené zákonem schválí. 

8.3. Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. 

8.4. Na právní vztahy vyplývající nebo související s touto Smlouvou a v ní nebo v energetickém zákoně 
výslovně neupravené se přiměřeně uplatní ustanovení občanského zákoníku. 

 
příloha: 
- Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene č. 2416-17/2012 ze dne 17.07.2012, 
potvrzený Katastrálním úřadem pro  Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm  Praha-
východ  dne 09.08.2012 pod č. 2212/2012. 

 
 
V ………………… dne …………………. 2014   V Nymburku dne  23.06.2014  
 
 
 

 
 
 
 
 

_________________________________ 
 

ČEZ DISTRIBUCE, a.s. 
Zmocněný zástupce: 

Bc. Martin Stibor 
Vedoucí střediska Geodézie a věcných 

břemen 
AZ Elektrostav, a.s. 

 
Oprávněná 

_________________________________ 
 

Město Úvaly 
 

MUDr. Jan Šťastný    
starosta 

 
Povinná 
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Město Úvaly     
IČO 00240931     DIČ: CZ00240931 
sídlo Pražská 276, 250 82   Úvaly 
Zastoupená MUDr. Jan Šťastný   funkce  starosta 

číslo účtu …………………………………………………/…………… 

 Datová schránka ………………………………………………… 

email pro doručení výzvy k vystavení FA …………………………………… 

(jako strana povinná z věcného břemene – služebnosti, dále jen „Povinná“) 

na straně jedné 

a 
 

ČEZ Distribuce, a. s. 

se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 
zapsaná v OR vedeném rejstříkovým soudem v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka 2145, 
IČO 24729035, DIČ CZ24729035 
s předmětem podnikání – distribuce elektřiny na základě licence č. 121015583 
bankovní spojení: č.ú. 35-4544580267/0100, KB Praha 
 
zastoupená na základě jí písemně udělené platné plné moci  
AZ Elektrostav, a.s., se sídlem:  Nymburk, Bobnická ulice 2020, 288 02 Nymburk  
IČ organizace: 45149909,   DIČ CZ45149909 
Společnost je registrována pod spisovou značkou B 1625 ze dne 4.6.1992 
u Městského soudu v Praze. 
zastoupena Bc. Martinem Stiborem, vedoucím střediska geodézie a věcných břemen, na 
základě platné plné moci  

(jako strana oprávněná z věcného břemene – služebnosti, dále jen „Oprávněná“)                   

na straně druhé 
 
(Povinná a Oprávněná společně rovněž jako „Smluvní strany“) 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto: 
 
 

Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti 
č. IE-12-6004307/001  

Úvaly-2xÚS-svody u školy 
(dále jen „Smlouva“) 

 
k provedení ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o  výkonu státní 
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění (dále 
jen „energetický zákon“), a § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 
zákoník“) 
 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

 
1.1. Oprávněná je provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „PDS“) na území vymezeném licencí na 

distribuci elektřiny, udělenou PDS Energetickým regulačním úřadem. Distribuční soustava je 
provozována ve veřejném zájmu. PDS má povinnost zajišťovat spolehlivé provozování, obnovu a  
rozvoj distribuční soustavy na území vymezeném licencí, přičemž při výkonu licencované činnosti, 
pokud jí dojde k zatížení cizí nemovitosti, je PDS povinen k této nemovitosti zřídit věcné břemeno 
(služebnost) podle energetického zákona, jako jeden z předpokladů pro plnění práv a povinností 
plynoucích PDS z energetického zákona. 
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1.2. Povinná prohlašuje, že je  vlastník 

       Pozemků   parc. č.  5, 4005/11,  v k.ú. Úvaly u Prahy, obec Úvaly, zapsáno v katastru nemovitostí 
vedeném Katastrálním úřadem pro  Středočeský kraj , Katastrální pracoviště  Praha-východ.  (dále 
jen "Dotčené Nemovitosti"  nebo též jen  "Pozemky" ) 

  Dotčené Nemovitosti se nacházejí na území vymezeném licencí, v němž Oprávněná provozuje 
distribuční soustavu. Oprávněná má povinnost zřídit věcné břemeno umožňující zřídit a provozovat ve 
smyslu § 25 odst. 3 písm. e) energetického zákona na Dotčených  Nemovitostech zařízení distribuční 
soustavy.   

Článek II. 
Předmět Smlouvy  

 

2.1.   Předmětem Smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene - osobní služebnosti - zřízení 
umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle § 25 odst. 4 energetického 
zákona a ve smyslu obecných ustanovení o služebnosti podle § 1257 až 1266 občanského 
zákoníku, nepodléhající úpravě služebnosti inženýrské sítě ve smyslu § 1267 a násl. 
občanského zákoníku z důvodu odlišného jejího obsahu a účelu oproti zvláštní právní úpravě 
stanovené energetickým zákonem (dále jen „věcné břemeno“). Obsah věcného břemene je 
specifikován v článku III. této smlouvy. Věcné břemeno se zřizuje na Dotčených 
Nemovitostech ve prospěch Oprávněné v rozsahu uvedeném v této Smlouvě a  k účelu 
vyplývajícím z přísl. ustanovení energetického zákona. Povinná se za podmínek stanovených 
touto smlouvou a zákonem zavazuje strpět práva Oprávněné plynoucí z věcného břemene a 
s ním spojených zákonných omezení a Oprávněná prohlašuje, že tato práva přijímá a bude je 
vykonávat za podmínek sjednaných touto Smlouvou a stanovených zákonem. 

 

2.2. Povinná výslovně prohlašuje, že není žádným způsobem omezena v právu zřídit k  Dotčeným 
Nemovitostem věcné břemeno, že Dotčené Nemovitosti není nejsou zatíženy žádným zástavním, 
předkupním, či jiným věcným nebo závazkovým právem, kterým by byl znemožněn účel této 
Smlouvy. Povinná prohlašuje, že jí nejsou známy žádné faktické nebo právní vady Dotčených 
Nemovitostí, kterými by byl znemožněn účel této Smlouvy. 

 
Článek III. 

Specifikace věcného břemene 

3.1. Smluvní strany se dohodly, že Povinná, jako  vlastník Dotčených Nemovitostí, zřizuje k Dotčeným 
Nemovitostem ve prospěch Oprávněné právo odpovídající věcnému břemenu podle § 25 odst. 4 
energetického zákona, když jeho obsah je v souladu s účelem daným energetickým zákonem a 
rozsah jeho výkonu blíže uveden v  tomto článku. 

3.2.  Smluvní strany berou na vědomí, že se změnou vlastníka Dotčených Nemovitostí přecházejí i  
práva a povinnosti, vyplývající z věcného břemene, na nabyvatele Dotčených Nemovitostí. 

 

3.3.  Smluvní strany se za účelem umístění součásti distribuční soustavy betonový podpěrný bod, 2x 
svislý odpínač VN, kruhové uzemnění (dále jen „Součást distribuční soustavy“) na Dotčených 
Nemovitostech a za účelem jejího provozování dohodly na zřízení věcného břemene, jehož 
obsahem je právo Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat Součást distribuční soustavy 
na Dotčených Nemovitostech. Věcné břemeno zahrnuje též právo Oprávněné provádět na Součásti 
distribuční soustavy úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její 
výkonnosti, včetně jejího odstranění. 
 

3.4. Rozsah věcného břemene na Pozemcích  podle této smlouvy je vymezen v geometrickém plánu č. 
2570-65/2013, schváleném Katastrálním úřadem pro  Středočeský kraj, Katastrální 
pracoviště  Praha-východ, dne 02.10.2013 pod č. 2861/2013  Geometrický plán je přílohou 
č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí. Veškeré náklady související s vyhotovením 
geometrického plánu, Smlouvy uhradí Oprávněná. 

 

3.5. Povinná z věcného břemene je povinna strpět výkon práva Oprávněné, vyplývající z této Smlouvy 
a energetického zákona a zdržet se veškeré činnosti, která vede k ohrožení Součásti distribuční 
soustavy a omezení výkonu tohoto práva Oprávněné. 
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3.6.  Věcné břemeno, zřízené touto Smlouvou, se sjednává jako časově neomezené a zaniká 
v případech stanovených zákonem. 

 

Článek IV. 
Další práva  

 
4.1.  Oprávněná z věcného břemene má ve vztahu k Dotčeným Nemovitostem dále oprávnění, která jí, 

jako PDS přísluší z energetického zákona, především pak:     

- Vstupovat a vjíždět na Dotčené Nemovitosti v souvislosti se zřizováním, obnovou 
a provozováním distribuční soustavy. 

 
-  Odstraňovat a oklešťovat na Dotčených Nemovitostech stromoví a jiné porosty, provádět 
likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a 
spolehlivé provozování Součásti distribuční soustavy v případech, kdy tak po předchozím 
upozornění a stanovení rozsahu neučinil sám vlastník nebo uživatel Dotčených Nemovitostí. 

4.2.  Oprávněná je povinna při výkonu oprávnění, popsaných shora, postupovat coby PDS striktně ve 
smyslu § 25 odst. 8 energetického zákona, tj. co nejvíce šetřit práva Povinné a vstup, na 
věcným břemenem Dotčené Nemovitosti, jí bezprostředně oznámit. Po skončení prací je povinna 
uvést věcným břemenem Dotčené Nemovitosti do předchozího stavu, a není-li to možné s 
ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího jejich předchozímu účelu nebo 
užívání a  bezprostředně oznámit tuto skutečnost Povinné. Po provedení odstranění nebo 
okleštění stromoví je Oprávněná povinna na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu a 
zbytků po těžbě. 

4.3.  Součást distribuční soustavy je inženýrskou sítí ve smyslu § 509 občanského zákoníku se všemi 
k ní náležejícími součástmi. 

 
Článek V. 

Cena a platební podmínky 

5.1.  Věcné břemeno podle této smlouvy se zřizuje úplatně. 
 

5.2.   Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši  3 719,00 Kč (slovy: 
třitisícesedmsetdevatenáct korun českých) + DPH v zákonné výši, tj. celkem 4 500,00  
Kč  (slovy: čtyřitisícepětset  korun českých). Oprávněná se zavazuje ve lhůtě do 30 dnů od 
doručení vyrozumění o povolení vkladu do katastru nemovitostí uhradit Povinné výše uvedenou 
náhradu způsobem určeným Povinnou. 
 

Úhrada této jednorázové náhrady bude provedena Oprávněnou ve prospěch účastníka/účastníků 
Smlouvy na straně Povinné na základě faktury (daňového dokladu) vystavené Povinnou se 
splatností do 30 dnů ode dne vystavení faktury. Povinná je oprávněna vystavit fakturu až po 
doručení vyrozumění o povolení vkladu práva odpovídající věcnému břemeni dle této smlouvy do 
katastru nemovitostí a obdržení žádosti o vystavení daňového dokladu (objednávky) 
vystavené Oprávněnou. Za datum zdanitelného plnění je považováno datum vkladu práva do 
katastru nemovitostí. 

 Žádost o vystavení daňového dokladu (objednávka) bude Povinné doručena na 
emailovou adresu, příp. korespondenční adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Povinná se 
zavazuje, že vedle náležitostí stanovených platnými právními předpisy, bude faktura obsahovat 
číselné označení Smlouvy o zřízení věcného břemene /např. IV-12-xxxxxxx/ a 
desetimístné číslo ze žádosti (objednávky) /např. 41xxxxxxxx/ vydané a zaslané 
Oprávněnou.   

 
Článek VI. 

Vklad věcného břemene do veřejného seznamu  

6.1  Povinná tímto zmocňuje Oprávněnou, AZ Elektrostav, a.s.,  aby jí zastupovala v řízení před 
příslušným katastrálním pracovištěm ve věci zřízení práva k Dotčeným Nemovitostem podle této 
Smlouvy a aby za ní podepsala a podala návrh na vklad práva k Dotčeným Nemovitostem. 
Udělení zmocnění a jeho přijetí Smluvní strany potvrzují svými podpisy této Smlouvy o zřízení 
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věcného břemene. Správní poplatek za návrh na zahájení řízení o  povolení vkladu práva do 
katastru nemovitostí uhradí Oprávněná.  

  

6.2.  Věcné břemeno podle této Smlouvy vzniká v souladu s ustanovením občanského zákoníku 
zápisem do veřejného seznamu (katastr nemovitostí).  

 

Článek VII.  
Ostatní ujednání 

7.1. Podpisem této Smlouvy Povinná, je-li fyzickou osobou, jako subjekt údajů potvrzuje, že 
Oprávněná jako správce údajů splnila vůči subjektu údajů informační povinnost ve smyslu § 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. Povinná, pro případ, že je fyzickou osobou, jako subjekt 
údajů rovněž prohlašuje, že si je vědoma všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím 
svých osobních údajů k účelu danému touto Smlouvou. Oprávněná se vůči Povinné, je-li fyzickou 
osobou, zavazuje při správě osobních údajů Povinné využívat je a nakládat s nimi pouze ke 
sjednanému účelu a v souladu se zákonem. 

7.2. Smlouva je sepsána ve 3 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží Povinná a Oprávněná a jeden 
stejnopis bude Oprávněnou použit pro účely příslušného řízení o povolení vkladu věcného 
břemene do katastru nemovitostí. 

 
Článek VIII. 

Závěrečná ujednání 

8.1. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po 
vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, ani za 
nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany prohlašují, že 
Smlouva představuje úplnou dohodu o veškerých jejích náležitostech a neexistují náležitosti, které 
by smluvní strany neujednaly. 

8.2. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího uzavření. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána 
za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji Povinná či 
Oprávněná podepíší s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže 
druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně ve formě sjednané 
touto Smlouvou a  stanovené zákonem schválí. 

8.3. Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. 

8.4. Na právní vztahy vyplývající nebo související s touto Smlouvou a v ní nebo v energetickém zákoně 
výslovně neupravené se přiměřeně uplatní ustanovení občanského zákoníku. 

 

příloha: 
- Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene č. 2570-65/2013 ze dne 29.09.2013, 
potvrzený Katastrálním úřadem pro  Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm  Praha-
východ  dne 02.10.2013 pod č. 2861/2013. 

 
 
V ………………… dne …………………. 2014   V Nymburku dne  30.06.2014  
 
 
 

 
 _________________________________ 

 
ČEZ DISTRIBUCE, a.s. 
Zmocněný zástupce: 

Bc. Martin Stibor 
Vedoucí střediska Geodézie a věcných 

břemen 
AZ Elektrostav, a.s. 

 
Oprávněná 

_________________________________ 
 

Město Úvaly 
 

MUDr. Jan Šťastný    
starosta 

 
Povinná 
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Město Úvaly     
IČO 00240931     DIČ: CZ00240931 
sídlo Pražská 276, 250 82   Úvaly 
Zastoupená:  Mudr. Jan Šťastný, starosta města 

číslo účtu …………………………………………………/…………… 

 Datová schránka ………………………………………………… 

email pro doručení výzvy k vystavení FA …………………………………… 

(jako strana povinná z věcného břemene – služebnosti, dále jen „Povinná“) 

na straně jedné 

a 

 
ČEZ Distribuce, a. s. 

se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 
zapsaná v OR vedeném rejstříkovým soudem v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka 2145, 
IČO 24729035, DIČ CZ24729035 
s předmětem podnikání – distribuce elektřiny na základě licence č. 121015583 
bankovní spojení: č.ú. 35-4544580267/0100, KB Praha 
 
zastoupená na základě jí písemně udělené platné plné moci  
AZ Elektrostav, a.s., se sídlem:  Nymburk, Bobnická ulice 2020, 288 02 Nymburk  
IČ organizace: 45149909,   DIČ CZ45149909 
Společnost je registrována pod spisovou značkou B 1625 ze dne 4.6.1992 
u Městského soudu v Praze. 
zastoupena Bc. Martinem Stiborem, vedoucím střediska geodézie a věcných břemen, na 
základě platné plné moci  

(jako strana oprávněná z věcného břemene – služebnosti, dále jen „Oprávněná“)                   

na straně druhé 
 
(Povinná a Oprávněná společně rovněž jako „Smluvní strany“) 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto: 
 
 

Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti 
č. IE-12-6002599/002  

Úvaly, TS, nová TS za stáv., TS Škola 560545 
(dále jen „Smlouva“) 

 
k provedení ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o  výkonu státní 
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění (dále 
jen „energetický zákon“), a § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 
zákoník“) 
 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

 
1.1. Oprávněná je provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „PDS“) na území vymezeném licencí na 

distribuci elektřiny, udělenou PDS Energetickým regulačním úřadem. Distribuční soustava je 
provozována ve veřejném zájmu. PDS má povinnost zajišťovat spolehlivé provozování, obnovu a  
rozvoj distribuční soustavy na území vymezeném licencí, přičemž při výkonu licencované činnosti, 
pokud jí dojde k zatížení cizí nemovitosti, je PDS povinen k této nemovitosti zřídit věcné břemeno 
(služebnost) podle energetického zákona, jako jeden z předpokladů pro plnění práv a povinností 
plynoucích PDS z energetického zákona. 
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1.2. Povinná prohlašuje, že je  vlastník 

       Pozemků   parc. č.3, 21/1,  v k.ú. Úvaly u Prahy, obec Úvaly, zapsáno v katastru nemovitostí 
vedeném Katastrálním úřadem pro  Středočeský kraj , Katastrální pracoviště  Praha-východ.   

  (dále jen "Dotčené Nemovitosti"  nebo též jen  "Pozemky" )    

Dotčené Nemovitosti se nacházejí na území vymezeném licencí, v němž Oprávněná provozuje 
distribuční soustavu. Oprávněná má povinnost zřídit věcné břemeno umožňující zřídit a provozovat ve 
smyslu § 25 odst. 3 písm. e) energetického zákona na Dotčených  Nemovitostech zařízení 
distribuční soustavy.   

 
Článek II. 

Předmět Smlouvy  
 

2.1.   Předmětem Smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene - osobní služebnosti - zřízení 
umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle § 25 odst. 4 energetického 
zákona a ve smyslu obecných ustanovení o služebnosti podle § 1257 až 1266 občanského 
zákoníku, nepodléhající úpravě služebnosti inženýrské sítě ve smyslu § 1267 a násl. 
občanského zákoníku z důvodu odlišného jejího obsahu a účelu oproti zvláštní právní úpravě 
stanovené energetickým zákonem (dále jen „věcné břemeno“). Obsah věcného břemene je 
specifikován v článku III. této smlouvy. Věcné břemeno se zřizuje na Dotčených 
Nemovitostech ve prospěch Oprávněné v rozsahu uvedeném v této Smlouvě a  k účelu 
vyplývajícím z přísl. ustanovení energetického zákona. Povinná se za podmínek stanovených 
touto smlouvou a zákonem zavazuje strpět práva Oprávněné plynoucí z věcného břemene a 
s ním spojených zákonných omezení a Oprávněná prohlašuje, že tato práva přijímá a bude je 
vykonávat za podmínek sjednaných touto Smlouvou a stanovených zákonem. 

 

2.2. Povinná výslovně prohlašuje, že není žádným způsobem omezena v právu zřídit k  Dotčeným 
Nemovitostem věcné břemeno, že Dotčené Nemovitosti není nejsou zatíženy žádným zástavním, 
předkupním, či jiným věcným nebo závazkovým právem, kterým by byl znemožněn účel této 
Smlouvy. Povinná prohlašuje, že jí nejsou známy žádné faktické nebo právní vady Dotčených 
Nemovitostí, kterými by byl znemožněn účel této Smlouvy. 

 
Článek III. 

Specifikace věcného břemene 

3.1. Smluvní strany se dohodly, že Povinná, jako  vlastník Dotčených Nemovitostí, zřizuje k Dotčeným 
Nemovitostem ve prospěch Oprávněné právo odpovídající věcnému břemenu podle § 25 odst. 4 
energetického zákona, když jeho obsah je v souladu s účelem daným energetickým zákonem a 
rozsah jeho výkonu blíže uveden v  tomto článku. 

3.2.  Smluvní strany berou na vědomí, že se změnou vlastníka Dotčených Nemovitostí přecházejí i  
práva a povinnosti, vyplývající z věcného břemene, na nabyvatele Dotčených Nemovitostí. 

 

3.3.  Smluvní strany se za účelem umístění součásti distribuční soustavy kabelové vedení VN a NN, 
rozpojovací a pojistkové skříně, TS (dále jen „Součást distribuční soustavy“) na Dotčených 
Nemovitostech a za účelem jejího provozování dohodly na zřízení věcného břemene, jehož 
obsahem je právo Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat Součást distribuční soustavy 
na Dotčených Nemovitostech. Věcné břemeno zahrnuje též právo Oprávněné provádět na Součásti 
distribuční soustavy úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její 
výkonnosti, včetně jejího odstranění. 
 

3.4. Rozsah věcného břemene na Pozemcích  podle této smlouvy je vymezen v geometrickém plánu č. 
2571-64/2013, schváleném Katastrálním úřadem pro  Středočeský kraj, Katastrální 
pracoviště  Praha-východ, dne 02.10.2013 pod č. 2860/2013.  Geometrický plán je přílohou 
č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí . Veškeré náklady související s vyhotovením 
geometrického plánu, Smlouvy uhradí Oprávněná. 

 

3.5. Povinná z věcného břemene je povinna strpět výkon práva Oprávněné, vyplývající z této Smlouvy 
a energetického zákona a zdržet se veškeré činnosti, která vede k ohrožení Součásti distribuční 
soustavy a omezení výkonu tohoto práva Oprávněné. 
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3.6.  Věcné břemeno, zřízené touto Smlouvou, se sjednává jako časově neomezené a zaniká 
v případech stanovených zákonem. 

 
Článek IV. 
Další práva  

 
4.1.  Oprávněná z věcného břemene má ve vztahu k Dotčeným Nemovitostem dále oprávnění, která jí, 

jako PDS přísluší z energetického zákona, především pak:     

- Vstupovat a vjíždět na Dotčené Nemovitosti v souvislosti se zřizováním, obnovou 
a provozováním distribuční soustavy. 
 

4.2.  Oprávněná je povinna při výkonu oprávnění, popsaných shora, postupovat coby PDS striktně ve 
smyslu § 25 odst. 8 energetického zákona, tj. co nejvíce šetřit práva Povinné a vstup, na 
věcným břemenem Dotčené Nemovitosti, jí bezprostředně oznámit. Po skončení prací je povinna 
uvést věcným břemenem Dotčené Nemovitosti do předchozího stavu, a není-li to možné s 
ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího jejich předchozímu účelu nebo 
užívání a  bezprostředně oznámit tuto skutečnost Povinné. Po provedení odstranění nebo 
okleštění stromoví je Oprávněná povinna na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu a 
zbytků po těžbě. 

4.3.  Součást distribuční soustavy je inženýrskou sítí ve smyslu § 509 občanského zákoníku se všemi 
k ní náležejícími součástmi. 

 
Článek V. 

Cena a platební podmínky 

5.1.  Věcné břemeno podle této smlouvy se zřizuje úplatně. 

 
5.2. .  Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši  4 959,00 Kč (slovy: 

čtyřitisícedevětsetpadesátdevět korun českých) + DPH v zákonné výši, tj. celkem  
6 000,00  Kč  (slovy: šesttisíc  korun českých). Oprávněná se zavazuje ve lhůtě do 30 dnů 
od doručení vyrozumění o povolení vkladu do katastru nemovitostí uhradit Povinné výše 
uvedenou náhradu způsobem určeným Povinnou. 

 
Úhrada této jednorázové náhrady bude provedena Oprávněnou ve prospěch účastníka/účastníků 
Smlouvy na straně Povinné na základě faktury (daňového dokladu) vystavené Povinnou se 
splatností do 30 dnů ode dne vystavení faktury. Povinná je oprávněna vystavit fakturu až po 
doručení vyrozumění o povolení vkladu práva odpovídající věcnému břemeni dle této smlouvy do 
katastru nemovitostí a obdržení žádosti o vystavení daňového dokladu (objednávky) 
vystavené Oprávněnou. Za datum zdanitelného plnění je považováno datum vkladu práva do 
katastru nemovitostí. 

 Žádost o vystavení daňového dokladu (objednávka) bude Povinné doručena na 
emailovou adresu, příp. korespondenční adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Povinná se 
zavazuje, že vedle náležitostí stanovených platnými právními předpisy, bude faktura obsahovat 
číselné označení Smlouvy o zřízení věcného břemene /např. IV-12-xxxxxxx/ a 
desetimístné číslo ze žádosti (objednávky) /např. 41xxxxxxxx/ vydané a zaslané 
Oprávněnou.   

 
Článek VI. 

Vklad věcného břemene do veřejného seznamu  

6.1  Povinná tímto zmocňuje Oprávněnou, AZ Elektrostav, a.s.,  aby jí zastupovala v řízení před 
příslušným katastrálním pracovištěm ve věci zřízení práva k Dotčeným Nemovitostem podle této 
Smlouvy a aby za ní podepsala a podala návrh na vklad práva k Dotčeným Nemovitostem. 
Udělení zmocnění a jeho přijetí Smluvní strany potvrzují svými podpisy této Smlouvy o zřízení 
věcného břemene. Správní poplatek za návrh na zahájení řízení o  povolení vkladu práva do 
katastru nemovitostí uhradí Oprávněná.  
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6.2.  Věcné břemeno podle této Smlouvy vzniká v souladu s ustanovením občanského zákoníku 
zápisem do veřejného seznamu (katastr nemovitostí).  

 
Článek VII.  

Ostatní ujednání 

7.1. Podpisem této Smlouvy Povinná, je-li fyzickou osobou, jako subjekt údajů potvrzuje, že 
Oprávněná jako správce údajů splnila vůči subjektu údajů informační povinnost ve smyslu § 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. Povinná, pro případ, že je fyzickou osobou, jako subjekt 
údajů rovněž prohlašuje, že si je vědoma všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím 
svých osobních údajů k účelu danému touto Smlouvou. Oprávněná se vůči Povinné, je-li fyzickou 
osobou, zavazuje při správě osobních údajů Povinné využívat je a nakládat s nimi pouze ke 
sjednanému účelu a v souladu se zákonem. 

7.2. Smlouva je sepsána ve 3 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží Povinná a Oprávněná a jeden 
stejnopis bude Oprávněnou použit pro účely příslušného řízení o povolení vkladu věcného 
břemene do katastru nemovitostí. 

 
Článek VIII. 

Závěrečná ujednání 

8.1. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po 
vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, ani za 
nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany prohlašují, že 
Smlouva představuje úplnou dohodu o veškerých jejích náležitostech a neexistují náležitosti, které 
by smluvní strany neujednaly. 

8.2. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího uzavření. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána 
za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji Povinná či 
Oprávněná podepíší s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže 
druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně ve formě sjednané 
touto Smlouvou a  stanovené zákonem schválí. 

8.3. Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. 

8.4. Na právní vztahy vyplývající nebo související s touto Smlouvou a v ní nebo v energetickém zákoně 
výslovně neupravené se přiměřeně uplatní ustanovení občanského zákoníku. 

 
příloha: 
- Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene č. 2571-64/2013 ze dne 24.09.2013, 
potvrzený Katastrálním úřadem pro  Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm  Praha-
východ  dne 02.10.2013 pod č. 2860/2013. 

 
 
V ………………… dne …………………. 2014   V Nymburku dne  12.06.2014  
 
 

 
 
 
 
 

_________________________________ 
 

ČEZ DISTRIBUCE, a.s. 
Zmocněný zástupce: 

Bc. Martin Stibor 
Vedoucí střediska Geodézie a věcných 

břemen 
AZ Elektrostav, a.s. 

 
Oprávněná 

_________________________________ 
 

Město Úvaly 
 

    MUDr. Jan Šťastný  
starosta města 

 
Povinná 
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Město Úvaly     
IČO 00240931     DIČ: CZ00240931 
sídlo Pražská 276, 250 82  Úvaly 
Zastoupená MUDr. Jan Šťastný   funkce  starosta 

číslo účtu …………………………………………………/…………… 

 Datová schránka ………………………………………………… 

email pro doručení výzvy k vystavení FA …………………………………… 

(jako strana povinná z věcného břemene – služebnosti, dále jen „Povinná“) 

na straně jedné 

a 

 
ČEZ Distribuce, a. s. 

se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 
zapsaná v OR vedeném rejstříkovým soudem v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka 2145, 
IČO 24729035, DIČ CZ24729035 
s předmětem podnikání – distribuce elektřiny na základě licence č. 121015583 
bankovní spojení: č.ú. 35-4544580267/0100, KB Praha 
 
zastoupená na základě jí písemně udělené platné plné moci  
AZ Elektrostav, a.s., se sídlem:  Nymburk, Bobnická ulice 2020, 288 02 Nymburk  
IČ organizace: 45149909,   DIČ CZ45149909 
Společnost je registrována pod spisovou značkou B 1625 ze dne 4.6.1992 
u Městského soudu v Praze. 
zastoupena Bc. Martinem Stiborem, vedoucím střediska geodézie a věcných břemen, na 
základě platné plné moci , 

(jako strana oprávněná z věcného břemene – služebnosti, dále jen „Oprávněná“)                   

na straně druhé 
 
(Povinná a Oprávněná společně rovněž jako „Smluvní strany“) 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto: 
 
 

Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti 
č. IV-12-6016165/004  

Úvaly-TS,kVN,kNN č.p.521,522,534/1,2,3 
(dále jen „Smlouva“) 

 
k provedení ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o  výkonu státní 
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění (dále 
jen „energetický zákon“), a § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 
zákoník“) 
 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

 
1.1. Oprávněná je provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „PDS“) na území vymezeném licencí na 

distribuci elektřiny, udělenou PDS Energetickým regulačním úřadem. Distribuční soustava je 
provozována ve veřejném zájmu. PDS má povinnost zajišťovat spolehlivé provozování, obnovu a  
rozvoj distribuční soustavy na území vymezeném licencí, přičemž při výkonu licencované činnosti, 
pokud jí dojde k zatížení cizí nemovitosti, je PDS povinen k této nemovitosti zřídit věcné břemeno 
(služebnost) podle energetického zákona, jako jeden z předpokladů pro plnění práv a povinností 
plynoucích PDS z energetického zákona. 
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1.2. Povinná prohlašuje, že je  vlastník 

       Pozemků   parc. č. 534/1, 534/6, 657/1, 657/2, 657/3, 657/4, 3928/7,  v k.ú. Úvaly u Prahy, obec 
Úvaly, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro  Středočeský kraj , 
Katastrální pracoviště  Praha-východ.  (dále jen "Dotčené Nemovitosti"  nebo též jen  
"Pozemky" ) 

  Dotčené Nemovitosti se nacházejí na území vymezeném licencí, v němž Oprávněná provozuje 
distribuční soustavu. Oprávněná má povinnost zřídit věcné břemeno umožňující zřídit a provozovat ve 
smyslu § 25 odst. 3 písm. e) energetického zákona na Dotčených  Nemovitostech zařízení distribuční 
soustavy.   

Článek II. 
Předmět Smlouvy  

 
2.1.   Předmětem Smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene - osobní služebnosti - zřízení 

umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle § 25 odst. 4 energetického 
zákona a ve smyslu obecných ustanovení o služebnosti podle § 1257 až 1266 občanského 
zákoníku, nepodléhající úpravě služebnosti inženýrské sítě ve smyslu § 1267 a násl. 
občanského zákoníku z důvodu odlišného jejího obsahu a účelu oproti zvláštní právní úpravě 
stanovené energetickým zákonem (dále jen „věcné břemeno“). Obsah věcného břemene je 
specifikován v článku III. této smlouvy. Věcné břemeno se zřizuje na Dotčených 
Nemovitostech ve prospěch Oprávněné v rozsahu uvedeném v této Smlouvě a  k účelu 
vyplývajícím z přísl. ustanovení energetického zákona. Povinná se za podmínek stanovených 
touto smlouvou a zákonem zavazuje strpět práva Oprávněné plynoucí z věcného břemene a 
s ním spojených zákonných omezení a Oprávněná prohlašuje, že tato práva přijímá a bude je 
vykonávat za podmínek sjednaných touto Smlouvou a stanovených zákonem. 

 

2.2. Povinná výslovně prohlašuje, že není žádným způsobem omezena v právu zřídit k  Dotčeným 
Nemovitostem věcné břemeno, že Dotčené Nemovitosti není nejsou zatíženy žádným zástavním, 
předkupním, či jiným věcným nebo závazkovým právem, kterým by byl znemožněn účel této 
Smlouvy. Povinná prohlašuje, že jí nejsou známy žádné faktické nebo právní vady Dotčených 
Nemovitostí, kterými by byl znemožněn účel této Smlouvy. 

 
Článek III. 

Specifikace věcného břemene 

3.1. Smluvní strany se dohodly, že Povinná, jako  vlastník Dotčených Nemovitostí, zřizuje k Dotčeným 
Nemovitostem ve prospěch Oprávněné právo odpovídající věcnému břemenu podle § 25 odst. 4 
energetického zákona, když jeho obsah je v souladu s účelem daným energetickým zákonem a 
rozsah jeho výkonu blíže uveden v  tomto článku. 

3.2.  Smluvní strany berou na vědomí, že se změnou vlastníka Dotčených Nemovitostí přecházejí i  
práva a povinnosti, vyplývající z věcného břemene, na nabyvatele Dotčených Nemovitostí. 

 
3.3.  Smluvní strany se za účelem umístění součásti distribuční soustavy kabelové vedení NN a VN, 

plastový pilíř s rozpojovací skříní (dále jen „Součást distribuční soustavy“) na Dotčených 
Nemovitostech a za účelem jejího provozování dohodly na zřízení věcného břemene, jehož 
obsahem je právo Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat Součást distribuční soustavy 
na Dotčených Nemovitostech. Věcné břemeno zahrnuje též právo Oprávněné provádět na Součásti 
distribuční soustavy úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její 
výkonnosti, včetně jejího odstranění. 
 

3.4. Rozsah věcného břemene na Pozemcích  podle této smlouvy je vymezen v geometrickém plánu č. 
2519-8/2013, schváleném Katastrálním úřadem pro  Středočeský kraj, Katastrální pracoviště  
Praha-východ, dne 30.10.2013 pod č. 3139/2013  Geometrický plán je přílohou č. 1 této 
smlouvy a její nedílnou součástí . Veškeré náklady související s vyhotovením geometrického plánu, 
Smlouvy uhradí Oprávněná. 
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3.5. Povinná z věcného břemene je povinna strpět výkon práva Oprávněné, vyplývající z této Smlouvy 
a energetického zákona a zdržet se veškeré činnosti, která vede k ohrožení Součásti distribuční 
soustavy a omezení výkonu tohoto práva Oprávněné. 
 

3.6.  Věcné břemeno, zřízené touto Smlouvou, se sjednává jako časově neomezené a zaniká 
v případech stanovených zákonem. 

 

Článek IV. 
Další práva  

 
4.1.  Oprávněná z věcného břemene má ve vztahu k Dotčeným Nemovitostem dále oprávnění, která jí, 

jako PDS přísluší z energetického zákona, především pak:     

- Vstupovat a vjíždět na Dotčené Nemovitosti v souvislosti se zřizováním, obnovou 
a provozováním distribuční soustavy. 
 

4.2.  Oprávněná je povinna při výkonu oprávnění, popsaných shora, postupovat coby PDS striktně ve 
smyslu § 25 odst. 8 energetického zákona, tj. co nejvíce šetřit práva Povinné a vstup, na 
věcným břemenem Dotčené Nemovitosti, jí bezprostředně oznámit. Po skončení prací je povinna 
uvést věcným břemenem Dotčené Nemovitosti do předchozího stavu, a není-li to možné s 
ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího jejich předchozímu účelu nebo 
užívání a  bezprostředně oznámit tuto skutečnost Povinné. Po provedení odstranění nebo 
okleštění stromoví je Oprávněná povinna na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu a 
zbytků po těžbě. 

4.3.  Součást distribuční soustavy je inženýrskou sítí ve smyslu § 509 občanského zákoníku se všemi 
k ní náležejícími součástmi. 

 

Článek V. 
Cena a platební podmínky 

5.1.  Věcné břemeno podle této smlouvy se zřizuje úplatně. 
 

5.2.  Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši  104 700,00 Kč (slovy: 
jednostočtyřitisícesedmset korun českých)  + DPH v zákonné výši, tj. celkem 126 687,00  
Kč  (slovy: jednostodvacetšesttisícšestsetosmdesátsedm  korun českých). Oprávněná se 
zavazuje ve lhůtě do 30 dnů od doručení vyrozumění o povolení vkladu do katastru nemovitostí 
uhradit Povinné výše uvedenou náhradu způsobem určeným Povinnou. 

 

Úhrada této jednorázové náhrady bude provedena Oprávněnou ve prospěch účastníka/účastníků 
Smlouvy na straně Povinné na základě faktury (daňového dokladu) vystavené Povinnou se 
splatností do 30 dnů ode dne vystavení faktury. Povinná je oprávněna vystavit fakturu až po 
doručení vyrozumění o povolení vkladu práva odpovídající věcnému břemeni dle této smlouvy do 
katastru nemovitostí a obdržení žádosti o vystavení daňového dokladu (objednávky) 
vystavené Oprávněnou. Za datum zdanitelného plnění je považováno datum vkladu práva do 
katastru nemovitostí. 

 Žádost o vystavení daňového dokladu (objednávka) bude Povinné doručena na 
emailovou adresu, příp. korespondenční adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Povinná se 
zavazuje, že vedle náležitostí stanovených platnými právními předpisy, bude faktura obsahovat 
číselné označení Smlouvy o zřízení věcného břemene /např. IV-12-xxxxxxx/ a 
desetimístné číslo ze žádosti (objednávky) /např. 41xxxxxxxx/ vydané a zaslané 
Oprávněnou.   

 

Článek VI. 
Vklad věcného břemene do veřejného seznamu  

6.1  Povinná tímto zmocňuje Oprávněnou, AZ Elektrostav, a.s.,  aby jí zastupovala v řízení před 
příslušným katastrálním pracovištěm ve věci zřízení práva k Dotčeným Nemovitostem podle této 
Smlouvy a aby za ní podepsala a podala návrh na vklad práva k Dotčeným Nemovitostem. 
Udělení zmocnění a jeho přijetí Smluvní strany potvrzují svými podpisy této Smlouvy o zřízení 
věcného břemene. Správní poplatek za návrh na zahájení řízení o  povolení vkladu práva do 
katastru nemovitostí uhradí Oprávněná.  
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6.2.  Věcné břemeno podle této Smlouvy vzniká v souladu s ustanovením občanského zákoníku 
zápisem do veřejného seznamu (katastr nemovitostí).  

 

Článek VII.  
Ostatní ujednání 

7.1. Podpisem této Smlouvy Povinná, je-li fyzickou osobou, jako subjekt údajů potvrzuje, že 
Oprávněná jako správce údajů splnila vůči subjektu údajů informační povinnost ve smyslu § 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. Povinná, pro případ, že je fyzickou osobou, jako subjekt 
údajů rovněž prohlašuje, že si je vědoma všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím 
svých osobních údajů k účelu danému touto Smlouvou. Oprávněná se vůči Povinné, je-li fyzickou 
osobou, zavazuje při správě osobních údajů Povinné využívat je a nakládat s nimi pouze ke 
sjednanému účelu a v souladu se zákonem. 

7.2. Smlouva je sepsána ve 3 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží Povinná a Oprávněná a jeden 
stejnopis bude Oprávněnou použit pro účely příslušného řízení o povolení vkladu věcného 
břemene do katastru nemovitostí. 

 
Článek VIII. 

Závěrečná ujednání 

8.1. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po 
vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, ani za 
nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany prohlašují, že 
Smlouva představuje úplnou dohodu o veškerých jejích náležitostech a neexistují náležitosti, které 
by smluvní strany neujednaly. 

8.2. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího uzavření. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána 
za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji Povinná či 
Oprávněná podepíší s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže 
druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně ve formě sjednané 
touto Smlouvou a  stanovené zákonem schválí. 

8.3. Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. 

8.4. Na právní vztahy vyplývající nebo související s touto Smlouvou a v ní nebo v energetickém zákoně 
výslovně neupravené se přiměřeně uplatní ustanovení občanského zákoníku. 

 

příloha: 
- Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene č. 2519-8/2013 ze dne 19.10.2013, 
potvrzený Katastrálním úřadem pro  Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm  Praha-
východ  dne 30.10.2013 pod č. 3139/2013. 

 
V ………………… dne …………………. 2014   V Nymburku dne  27.06.2014  
 

 
 
 

_________________________________ 
 

ČEZ DISTRIBUCE, a.s. 
Zmocněný zástupce: 

Bc. Martin Stibor 
Vedoucí střediska Geodézie a věcných 

břemen 
AZ Elektrostav, a.s. 

 
Oprávněná 

_________________________________ 
 

Město Úvaly 
 

MUDr. Jan Šťastný    
starosta 

 
Povinná 





























Akce
Místo stavby
Investor
Projektant
Vypracoval

�

N.Č. Předmět činnosti Pol. Název položky Jed POČETJED/CENA  CELKEM
1 Vytýčení podzemní kabelové sítě VO h 3 580,00 1 740,00
2 Práce měřícího vozidla h 3 1 240,00 3 720,00
3 Kilometrovné měřícího vozu km 62 18,00 1 116,00

6 576,00

N.Č. Předmět činnosti Pol. Název položky Jed POČETJED/CENA  CELKEM
1 Demontáž zámkové dlažby m2 5 225,00 1 125,00
2 Sonda k odhalení kab. smyček v daném umístění ks 8 545,00 4 360,00
3 Definitivní úprava povrchu - zámk. dlažba m2 5 375,00 1 875,00

7 360,00

Montážní práce 6 576,00 Kč
Zemní práce 7 360,00 Kč
Zpracování dokumentace, zákres trasy 1 800,00 Kč
Celkem bez DPH 15 736,00 Kč

3 305,00 Kč
Celkem s DPH 19 041,00 Kč

CENOVÁ KALKULACE

Lukáš Cabicar

R E K A P I T U L A C E

420 724 379 275

Montážní práce

Zemní práce

M e z i s o u č e t

26.6.2014 cabicarl@eltodo.cz

M e z i s o u č e t

Rozsah kalkulace:
V ceně nejsou zahrnuty náklady v souvislosti s jednáním se státní správou - nájemní smlouvy, místní poplatky, DIO, DIR, VK, 
DZ. V kalkulaci není dále zahrnuta oprava zjištěných kabelových poruch a provedení geodetického zaměření podzemní 
kabelové sítě VO. Geodetické zaměření VO bude provedeno na vyžádání jako vícepráce nebo bude provedeno na základě 
samostatné objednávky. Vytýčené kabelové trasy budou po dokončení prací vyznačeny předem dohodnutým způsobem. 
Investor stavby musí před zahájením prací zajistit veškeré souhlasy osob a majitelů dotčených institucí a pozemků. Po 
dokončení všech prací budou znovu veškeré kabelové smyčky uloženy pod povrch komunikace či chodníkového tělesa a 
označeny předem dohodnutým způsobem. Po dokončení bude investoru předán měřící protokol a zákres trasy kabelového 
vedení VO.  

DPH 21%

Město Úvaly

Úvaly, Radlická čtvr ť - prov ěření stávající kabelové sít ě VO
Úvaly, ulice Táboritská, Lipanská, Rokycanova, Želivského



Akce
Místo stavby
Investor
Projektant
Vypracoval

�

N.Č. Předmět činnosti Pol. Název položky Jed POČETJED/CENA  CELKEM
1 Vytýčení podzemní kabelové sítě VO h 4 580,00 2 320,00
2 Práce měřícího vozidla h 6 1 240,00 7 440,00
3 Kilometrovné měřícího vozu km 62 18,00 1 116,00

10 876,00

N.Č. Předmět činnosti Pol. Název položky Jed POČETJED/CENA  CELKEM
1 Sonda k odhalení kab. smyček v daném umístění ks 15 545,00 8 175,00
2 Definitivní úprava povrchu - zemina, tráva m2 15 150,00 2 250,00

10 425,00

Montážní práce 10 876,00 Kč
Zemní práce 10 425,00 Kč
Zpracování dokumentace, zákres trasy 2 400,00 Kč
Celkem bez DPH 23 701,00 Kč

4 977,00 Kč
Celkem s DPH 28 678,00 Kč

CENOVÁ KALKULACE

Lukáš Cabicar

R E K A P I T U L A C E

420 724 379 275

Montážní práce

Zemní práce

M e z i s o u č e t

7.7.2014 cabicarl@eltodo.cz

M e z i s o u č e t

Rozsah kalkulace:
V ceně nejsou zahrnuty náklady v souvislosti s jednáním se státní správou - nájemní smlouvy, místní poplatky, DIO, DIR, VK, 
DZ. V kalkulaci není dále zahrnuta oprava zjištěných kabelových poruch a provedení geodetického zaměření podzemní 
kabelové sítě VO. Geodetické zaměření VO bude provedeno na vyžádání jako vícepráce nebo bude provedeno na základě 
samostatné objednávky. Vytýčené kabelové trasy budou po dokončení prací vyznačeny předem dohodnutým způsobem. 
Investor stavby musí před zahájením prací zajistit veškeré souhlasy osob a majitelů dotčených institucí a pozemků. Po 
dokončení všech prací budou znovu veškeré kabelové smyčky uloženy pod povrch komunikace či chodníkového tělesa a 
označeny předem dohodnutým způsobem. Po dokončení bude investoru předán měřící protokol a zákres trasy kabelového 
vedení VO.  

DPH 21%

Město Úvaly

Úvaly, K Hájovn ě II. - prov ěření stávající kabelové sít ě VO
Úvaly, ulice Smrková, Modřínová, Jedlová a Borová



Akce
Místo stavby
Investor
Projektant
Vypracoval

�

N.Č. Předmět činnosti Pol. Název položky Jed POČETJED/CENA  CELKEM
1 Vytýčení podzemní kabelové sítě VO h 3 580,00 1 740,00
2 Práce měřícího vozidla h 4 1 240,00 4 960,00
3 Kilometrovné měřícího vozu km 62 18,00 1 116,00

7 816,00

N.Č. Předmět činnosti Pol. Název položky Jed POČETJED/CENA  CELKEM
1 Sonda k odhalení kab. smyček v daném umístění ks 2 545,00 1 090,00
2 Definitivní úprava povrchu - zemina, tráva m2 2 150,00 300,00

1 390,00

Montážní práce 7 816,00 Kč
Zemní práce 1 390,00 Kč
Zpracování dokumentace, zákres trasy 1 800,00 Kč
Celkem bez DPH 11 006,00 Kč

2 311,00 Kč
Celkem s DPH 13 317,00 Kč

CENOVÁ KALKULACE

Lukáš Cabicar

R E K A P I T U L A C E

420 724 379 275

Montážní práce

Zemní práce

M e z i s o u č e t

7.7.2014 cabicarl@eltodo.cz

M e z i s o u č e t

Rozsah kalkulace:
V ceně nejsou zahrnuty náklady v souvislosti s jednáním se státní správou - nájemní smlouvy, místní poplatky, DIO, DIR, VK, 
DZ. V kalkulaci není dále zahrnuta oprava zjištěných kabelových poruch a provedení geodetického zaměření podzemní 
kabelové sítě VO. Geodetické zaměření VO bude provedeno na vyžádání jako vícepráce nebo bude provedeno na základě 
samostatné objednávky. Vytýčené kabelové trasy budou po dokončení prací vyznačeny předem dohodnutým způsobem. 
Investor stavby musí před zahájením prací zajistit veškeré souhlasy osob a majitelů dotčených institucí a pozemků. Po 
dokončení všech prací budou znovu veškeré kabelové smyčky uloženy pod povrch komunikace či chodníkového tělesa a 
označeny předem dohodnutým způsobem. Po dokončení bude investoru předán měřící protokol a zákres trasy kabelového 
vedení VO.  

DPH 21%

Město Úvaly

Úvaly, K Hájovn ě III. - prov ěření stávající kabelové sít ě VO
Úvaly, ulice Jalovcová, Tisová, Smrková a Modřínová

































  
 
 

ZÁPIS 
z jednání komise – redak ční rady m ěsíčníku Život Úval č. 7- 8/2014, 
která se konala v pond ělí 16. 6. 2014 od 18:00 hodin v  zasedací 
místnosti M ěÚ Úvaly, Pražská 276. 
 
 
Přítomni:      Dr. Pokorný, Mgr. Vorlíčková, p. Poledník, p. Štěpánovský, Ing. Jankovský 
 
Omluveni:   Mgr. Marek Mahdal Dis, p. Bednář, Ing. Netušil 
                               
 
 
Program:     1) Zhodnocení červnového vydání ŽÚ  
                     2) Různé 
                     3) Projednání příspěvků do 7-8 ŽÚ 2014                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Předseda komise:                 Dr. Vítězslav Pokorný 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 

1) Presenční listina 
 
 
 
 
 

 



Organiza ční záležitosti 
 
Jednání zahájil a přivítal přítomné Dr. Vítězslav Pokorný.  
 
 
 

1)  Zhodnocení červnového vydání  
Dr. Pokorný hodnotil velice dobře červnové vydání Života Úval, pouze mu vadilo, že vyjádření Mgr. 
Polákové mělo být ve zprávách z města a to z toho důvodu, že byla podepsána jako radní. Redakční rada 
ocenila práci Ing. Vladislava Procházky. Dr. Pokorný vyjádřil poděkování Mgr. Vorlíčkové za koordinaci a 
perfektně odevzdanou práci. Hodnocení vydání bylo bez připomínek a redakční rada ohodnotila červnové 
vydání jako zdařilé. 
 
 

2) Projednání p říspěvků do vydání 7–8 ŽÚ 2014   
Dr. Pokorný seznámil přítomné s názorem starosty týkající se příspěvku vznikajícího spolku "Pro Úvaly" 
jako politicky propagační před volbami a měl by být jako inzerce zpoplatněn. 
Dále přečetl emailové vyjádření k tomuto bodu Mgr. Mahdala. Požádal o vyjádření přítomných členů 
redakční rady k výše uvedenému příspěvku spolku "Pro Úvaly" a k článku p. Jelínka. 
Ing. Jankovský uvedl, že souhlasí, aby se Ing. Breda vyjádřil k článku p. Jelínka a k článku nového spolku 
Pro Úvaly a doporučil, aby byl článek zpoplatněn. Jedná se jednoznačně o propagační článek. 
P. Poledník souhlasil s názorem Ing. Jankovského. 
Dr. Pokorný navrhl, že osloví autory článku, aby buď zaplatili dle stanového ceníku nebo změnili text. 
P. Štěpánovský uvedl, že se jedná o reklamní a politický text a nesouhlasí s tím, aby bylo autorům 
navrženo, že mají možnost změnit text. 
Redakční rada doporučila odpovědět, že bude doručen příspěvek radě města k projednání. Poté Dr. 
Pokorný přečetl níže uvedené usnesení. 
 
 
Usnesení 8/2014 
Redakční rada v souvislosti s článkem „Vzniká nový spolek Pro Úvaly“ odkládá p říspěvek do 
zářijového Života Úval 9/2014, které bude ur čeno pro placené reklamy politických stran, hnutí a 
sdružení. O stanovisku redak ční rady bude neprodlen ě informována rada m ěsta, která vykonává 
práva vydavatele.  
Pro: 5   Proti: 0    Zdržel se: 0 
 
Usnesení 9/2014 
Redakční rada schvaluje p ředložené p říspěvky do obsahového složení Života Úval 7-8/2014.   
Pro: 5   Proti: 0    Zdržel se: 0 
 
 
 
 

3) Různé 
Příští jednání komise – redakční rady měsíčníku Život Úval bude v pondělí 18. 8. 2014 od 18 hodin na MěÚ 
Úvaly v zasedací místnosti v 1. patře. Uzávěrka p říspěvků do zářijového vydání bude v pátek 15. 8. 
2014. 
   
V 19.00 hodin bylo jednání komise ukončeno.  
 
V Úvalech dne 16. 6. 2014 
    
Zapsala:  Monika Šimánová 
 
 
……………………………………… 
vedoucí redaktor Dr. Vítězslav Pokorný 
 



















RO č. 2-20132014 RO č.1 2014 RO č.2

Návrh 2014 

RO č.3

Návrh 2014 

RO č.4

Návrh 2014 

RO č.5

OdPa OdPaPol Popis

0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze zav. čin 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000

0000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000

0000 1121 Daň z příjmu právnických osob 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000

0000 1211 Daň z přidané hodnoty 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000

1334 odvod za odnětí půdy 0 0 0 0 0

0000 1339 popl. za komunální odpad 3 800 000 3 800 000 3 800 000 3 800 000 3 800 000

0000 1341 popl. ze psů 260 000 260 000 260 000 260 000 260 000

0000 1343 Popl. za užívání veř. prostranství 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000

0000 1344 popl. ze vstupného 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

0000 1345 popl. z ubytovací kapacity 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

0000 1347 Popl. za provoz. výh. hrací přístroj 0 0 0 0 0

1348 Poplatek za zhodnocení pozemku 620 000 620 000 620 000 620 000 620 000

0000 1351 Ostatní popl. z činností (loterie) 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

0000 1361 Správní poplatky 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

0000 1511 Daň z nemovitosti 7 600 000 7 600 000 7 600 000 7 600 000 7 600 000

2481 exekuce - Trojánková 899 000 899 000 899 000 899 000 899 000

4116 Úřad práce UZ13234 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000

0000 2420 Splátky půjček Sokol 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

0000 4111 Neinv dotace PAP 0 0 0 0 0

4111 Volby

4111 Neinv dotace -volby prezident

0000 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR 6 859 400 6 859 400 7 085 600 7 085 600 7 085 600

0000 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 440 000 440 000 440 000 440 000 440 000

4116 MMR dotace povodň 0 0 0 0 0

4122 Dotace hasiči povodně 0 0 0 0 0

4116 Dotace CZch Point 85% 0 0 0 0 0

4122 Dotace - bezpečnost na silnicích 0 0 0 0 0

4222 Inv.DOTACE MŠ 3 0 0 0 0 0

0000 4116 Dotace -auto bioodpad

4122 Dotace Hrad Skara 371 700 371 700 371 700 371 700 371 700

0000 4122 Dotace-Obnova sochy Arnošta z Pardubic 250 800 250 800 250 800 68 000 68 000

4122 Dotace Cesty v Úvalech 371 250 371 250 371 250 371 250 371 250

4216 DOTACE KANALIZACE 0 0 0 0 0

4216 DOTACE VODA 9 699 670 9 699 670 9 699 670 9 699 670 9 699 670

4216 DOTACE Č.P. 65 7 200 000 7 200 000 6 200 000 6 200 000 6 200 000

4213 DOTACE RYBNÍKY 184 519 184 519 184 519 184 519 184 519

4216 Dotace ZŠ Úvaly - budova C 0

4216 Dotace MŠ Cukrovar 15 300 000 15 300 000 14 025 000

4222 dotace parková zahrada č.18 0 0 0 0 0

4213 dotace zeleň 0 0 0 0 0

4116 pečovatelská sl. - příspěvek KÚ 900 000 900 000 948 000 948 000 948 000

8115 rezerva z daně z nemovitosti 9 290 895 9 290 895 9 290 895 9 290 895 9 290 895

8115 úspora - aukce na energie 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000

8115 financování z rezervy developera 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

3631 3121 dary na dlouh.maj. VO Hodov 179 334

231031213121 dary na dlouh.maj.

2310 2132 vodovod - pronájem řadu 891 000 891 000 891 000 891 000 891 000

2321 2132 kanalizace - Pronájem čistírny 3 219 000 3 219 000 3 219 000 3 219 000 3 219 000

3113 2111 ZŠ - služby (byty) 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000

3113 2132 ZŠ - nájem (byty) 154 000 154 000 154 000 154 000 154 000

3114 2111 spec. škola - služby  0 0 0 0 0

3114 2132 spec. škola - pronájem 0 0 0 0 0

3314 2111 knihovna - poplatky 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

3349 2111 Život Úval - inzerce 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000

3399 2111 kultura 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

3399 2321 kultura – dary 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

3412 2132 Koupaliště - pronájem 0 0 69 500 69 500 69 500

3429 2111 Tesko - služby 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000

3429 2132 Tesko - pronájem 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

3744 2322 pojistné náhrady-povodně 0 0 0 0 0

3519 2111 zdrav. střed.- služby 0 0 0 0 0

3519 2132 zdrav. střed.- pronájem 775 800 775 800 775 800 775 800 775 800

3519 2322 Pojistná náhrada 0 0 0 0 0

3612 2111 byty - služby 1 240 000 1 240 000 1 240 000 1 240 000 1 240 000

3612 2132 byty - pronájem 3 210 000 3 210 000 3 210 000 3 210 000 3 210 000

3612 3113 byty – prodej majetku 0 0 0 0 0

3612 2321 Neinv dary 0 0 0 0 0

3613 2111 nebytové služby 108 000 108 000 108 000 108 000 108 000

3613 2132 nebytové - pronájem 680 000 680 000 680 000 680 000 680 000

3632 2111 hřbitov - služby 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000

3631 2132 nájemné Eltodo

3633 2111 věcné břemeno

3722 2111 odpady - vratka za tříděný odpad 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000

4351 2111 pečovatelská klienti 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000

5512 2111 hasiči - služby 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

5512 2132 hasiči - nájem 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000

5512 3113 prodej has.auta

6171 2321 přijaté neinv.dary

6171 2111 prodej dřeva z těžby 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

6171 2111 vývěska, kopírování 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

6310 2141 Příjmy  z úroků 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

6310 2210 Pokuta Hausdorf 0 0 0 0 0

6310 2210 Pokuta žp 0 0 0 0 0

6310 2211 Přijaté sankční platby 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

6409 2322 pojistné náhrady-povodně

6409 3111 Přijmy z prodeje nemovitostí 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 13 600 000

6409 2131 pronájem pozemků 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000

8123 úvěr na dofinancování investic města 11 901 028 11 901 028 11 901 028 11 901 028 11 901 028

8115 rezerva z čerpání úvěru 2013 2 846 138 2 846 138 2 846 138 2 846 138 2 846 138

8115 rezerva z prodeje VPS 3 546 680 3 546 680 3 546 680 3 546 680 3 546 680

8115 rezerva z přebytku 2013 6 832 313 6 832 313 6 832 313 6 832 313 6 832 313

8123 revolvingový úvěr 0 0 0 0 0

2321 2111 investiční příspěvky 0 0 0 0 0

příspěvek(Slunečné terasy) 0 0 0 0 0

příspěvek(Čábela-Málek-Rábel) 0 0 0 0 0

6409 3122_2 Příspěvky do infrastruktury města 0 0 0 0 0

PŘÍJMY CELKEM : 149 679 193 149 679 193 164 322 893 164 140 093 173 044 427

Rozpočtové opatření 4/2014
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Stránka 1 Kopie - 2014 RO č  5 příjmy Výdaje Roč.5/2014

Pol.                 Popis 200920102011201220132013 RO č.22014 RO č. 12014 RO č. 22014 RO č. 32014 RO č. 4 2014 RO č. 5 úroky vš.pokl. zastupitelé správa VPS peč. sl. Profi + MP kronika Knih. ŽÚ kultura Byty DPS Nebyty Hasiči Zdr.stř.

6310 6409 6112 6171 3639 4351 5311 3319 3314 3349 3399 3612 3612/77 3613 5512 3519

5011 Platy zaměstnanců # 16 558 043 16 558 043 0 11 717 556 2 748 923 1 030 344 0 578 124 213 096

5021 Ostatní osobní výdaje # 865 514 865 514 617 000 129 514 12 000 54 000 53 000

5023 Odměny zastupitelům # 1 443 500 1 443 500 1 443 500 0 0 0

5024 Odstupné zastupitelé 0 # 420 000 420 000 420 000

5029 Refundace # 20 000 20 000 20 000

5031 Sociální pojištění # # 4 719 464 4 719 464 360 875 3 083 639 719 609 257 586 0 3 000 144 531 13 500 0 53 274 0 13 250 0

5032 Zdravotní pojištění # # 1 698 035 1 698 035 129 915 1 110 110 259 059 92 731 0 1 080 52 031 4 860 0 0 19 179 0 4 770 0

5038 Ostatní pojistné # # 81 090 81 090 81 090

50xx # 25 805 646 25 805 646 81 090 2 354 290 16 528 305 3 857 106 1 380 661 0 16 080 774 686 72 360 0 0 285 549 0 91 020 0

5178 Leasing 0 0 0 0 0 0

5132 Ochranné pomůcky # 25 000 25 000 25 000

5134 Prádlo, oděv, obuv # 102 000 102 000 45 000 12 000 45 000

5136 Knihy, tisk # 258 000 258 000 8 000 45 000 5 000 200 000

5137 DHIM # 720 000 720 000 65 000 450 000 120 000 35 000 20 000

5139 Materiál # 1 854 000 1 854 000 30 000 435 000 440 000 10 000 4 000 10 000 40 000 450 000 15 000 20 000

5151 Voda # 420 000 420 000 30 000 10 000 0 300 000 30 000 3 000

5153 Plyn # 3 000 000 3 000 000 300 000 120 000 0 930 000 500 000 50 000

5154 Elektrická energie # 1 365 160 1 365 160 150 000 40 000 100 000 300 000 210 000 28 000

5156 Pohonné hmoty # 550 000 550 000 50 000 360 000 90 000 50 000

5161 Služby pošt # 534 000 534 000 500 000 4 000 30 000

5162 Telefony # 430 000 430 000 50 000 247 000 25 000 8 000 15 000 60 000 10 000

5163 Pojištění+bank.popl. # 590 000 590 000 578 000 12 000

5164 Nájemné # 1 553 400 1 514 400 96 000 160 000 18 000 14 300

5166 Právní služby # 1 094 000 1 094 000 800 000

5167 Školení a vzdělávání # 255 000 255 000 20 000 150 000 55 000 5 000 25 000

5168 Služy zpracování podkladů 0 68 400 324 100 68 400

5169 Nákup služeb # 15 185 998 15 620 998 48 400 50 000 800 000 400 000 13 000 900 000 3 000 15 000 400 000 92 000 300 000 100 000 569 806 20 000

5171 Opravy a udržování # 8 229 048 10 569 048 0 110 000 200 000 60 000 5 000 820 725 500 000 200 000 25 000 250 000

5172 Programové vybavení # 1 015 000 1 015 000 1 000 000 15 000

5173 Cestovné # 79 000 79 000 47 000 30 000 1 000 1 000

5175 Pohoštění # 123 000 123 000 25 000 30 000 12 000 1 000 50 000

5179 Ostatní nákupy # 20 000 20 000 20 000

5193 Dopr. obslužnost # 1 000 000 1 000 000

5194 Věcné dary # 140 000 140 000 20 000 60 000 10 000 50 000

5329 Neivestiční příspěvek # 405 000 405 000 405 000

5331 Neinvest. přísp. org. # 5 134 000 5 134 000 0

5361 Nákup kolků 0 # 10 000 10 000 10 000

5362 Platby daní a poplatků # 30 000 30 000 25 000 5 000

5410 Sociální dávky 0 0 0 0 0

5499 Převody vl. fondům # 381 425 381 425 381 425

5222 příspěvky spolkům 0 0 # 426 471 426 471
5909 Ostatní výdaje-spolky 0 0 0 0 0

5909 Ostatní výdaje, rezerva 0 0 0 0 0 0 0

51-9xx # 44 997 902 47 989 602 0 1 481 225 315 000 5 242 000 1 936 000 238 000 900 000 12 000 561 000 430 000 250 000 1 585 025 2 205 000 1 509 806 296 000 250 000

5141 Úroky # 2 843 000 2 843 000 2 843 000

5XXX Neinvest. výdaje # # # 73 646 548 76 638 248 2 843 000 1 562 315 2 669 290 21 770 305 5 793 106 1 618 661 900 000 28 080 1 335 686 502 360 250 000 1 585 025 2 490 549 1 509 806 387 020 250 000

6111 Programové vybavení 0 0 0 0 140 000 140 000 140 000

6121 Budovy, haly a stavby # 59 930 322 63 052 796 2 974 496 0 408 690

6121 Projektová dokumentace # 9 756 118 9 581 316 0 250 000 0 450 500 772 550

6122 Stroje a zařízení # 280 000 280 000 50 000 230 000

6123 Dopravní prostředky 0 175 000 175 000 150 000 25 000

6125 Výpočetní technika # 100 000 100 000 100 000

6129 HIM 0 0 0 0 0 0

6130 Pozemky # 1 842 003 1 842 003 1 450 000 5 946

0 0 0 0 0 0

8115 Rezervy účelové 2 849 153 8 250 082 5 700 000 322 184

8115 Rezervy na projekty 2014 0 # 165 233 76 982 76 982

6349 Investiční příspěvek-úvěr # 1 500 000 1 500 000 1 500 000

6XXX Investiční výdaje # # # 76 737 829 84 998 179 0 8 726 982 0 290 000 3 702 626 230 000 0 0 0 0 0 450 500 0 1 181 240 25 000 0

8124 splátky jistin # 11 408 000 11 408 000

8115 Financování -develop 0 0 0 0 0 0

XXXX Výdaje celkem # # # ## # 161 792 377 173 044 427 2 843 000 10 289 297 2 669 290 22 060 305 9 495 732 1 848 661 900 000 28 080 1 335 686 502 360 250 000 2 035 525 2 490 549 2 691 046 412 020 250 000
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Stránka 2 Kopie - 2014 RO č  5 příjmy Výdaje Roč.5/2014

Pol.                 Popis

5011 Platy zaměstnanců

5021 Ostatní osobní výdaje

5023 Odměny zastupitelům

5024 Odstupné zastupitelé

5029 Refundace

5031 Sociální pojištění

5032 Zdravotní pojištění

5038 Ostatní pojistné

50xx

5178 Leasing

5132 Ochranné pomůcky

5134 Prádlo, oděv, obuv

5136 Knihy, tisk

5137 DHIM

5139 Materiál

5151 Voda

5153 Plyn

5154 Elektrická energie

5156 Pohonné hmoty 

5161 Služby pošt

5162 Telefony

5163 Pojištění+bank.popl.

5164 Nájemné

5166 Právní služby 

5167 Školení a vzdělávání

5168 Služy zpracování podkladů

5169 Nákup služeb

5171 Opravy a udržování

5172 Programové vybavení

5173 Cestovné

5175 Pohoštění

5179 Ostatní nákupy

5193 Dopr. obslužnost

5194 Věcné dary

5329 Neivestiční příspěvek

5331 Neinvest. přísp. org.

5361 Nákup kolků

5362 Platby daní a poplatků

5410 Sociální dávky

5499 Převody vl. fondům

5222 příspěvky spolkům 
5909 Ostatní výdaje-spolky

5909 Ostatní výdaje, rezerva

51-9xx

5141 Úroky

5XXX Neinvest. výdaje 

6111 Programové vybavení

6121 Budovy, haly a stavby

6121 Projektová dokumentace

6122 Stroje a zařízení

6123 Dopravní prostředky

6125 Výpočetní technika

6129 HIM

6130 Pozemky

8115 Rezervy účelové
8115 Rezervy na projekty 2014

6349 Investiční příspěvek-úvěr

6XXX Investiční výdaje 

8124 splátky jistin

8115 Financování -develop

XXXX Výdaje celkem 

II.+III.

Tesko Hřbitov Koupal. + ZČ ZŠ č.p. 65 MDDM MŠ II MŠ Cuk MŠ III Jíd. ZŠ Jíd. MŠ Úz.plán VO Silnice Doprava Vodovod Kanalizace Inž.sítě Lesy Popelnice

3429 3632 3412 3113 3114 3421 3111/303 3111/306 3111/311 3141/3093141/308-312 3635 3631 2212 2221 2310 2321/38 3633 1036  3722/1

270 000 0

0

0 0 0 0 70 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 24 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 364 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

30 000

50 000 30 000 300 000

7 000 30 000 10 000

1 000 000 100 000

20 000 200 000 60 000 100 000 157 160

0

15 000

500 000 640 000 86 100

100 000 194 000

5 000 50 000 245 000 250 000 20 000 20 000 20 000 50 000 15 000 55 892 1 990 900 250 000 720 000 403 000 150 000 180 000 4 700 000

90 000 1 147 980 100 000 10 000 150 000 20 000 700 000 50 000 10 000 3 143 143 2 477 200 300 000 200 000

5 000

1 000 000

2 520 000 369 000 1 530 000 595 000 120 000

426 471

25 000 197 000 2 019 451 4 460 000 320 000 539 000 680 000 2 280 000 645 000 145 000 155 892 1 990 900 3 779 243 1 000 000 3 548 360 703 000 350 000 180 000 4 700 000

25 000 197 000 2 019 451 4 460 000 684 500 539 000 680 000 2 280 000 645 000 145 000 155 892 1 990 900 3 779 243 1 000 000 3 548 360 703 000 350 000 180 000 4 700 000

40 000 9 252 380 16 800 000 0 550 000 2 737 838 11 586 800 14 200 000 2 093 184

843 800 1 441 212 9 114 0 979 000 2 690 140 1 104 000 20 000 515 000

0

386 057

2 227 898

0 40 000 0 843 800 9 252 380 0 0 18 241 212 9 114 550 000 0 979 000 2 737 838 16 890 895 0 15 304 000 20 000 2 608 184 0 0

25 000 237 000 2 019 451 5 303 800 9 936 880 539 000 680 000 18 241 212 2 289 114 1 195 000 145 000 1 134 892 4 728 738 20 670 138 1 000 000 18 852 360 723 000 2 958 184 180 000 4 700 000
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Pol.                 Popis

5011 Platy zaměstnanců

5021 Ostatní osobní výdaje

5023 Odměny zastupitelům

5024 Odstupné zastupitelé

5029 Refundace

5031 Sociální pojištění

5032 Zdravotní pojištění

5038 Ostatní pojistné

50xx

5178 Leasing

5132 Ochranné pomůcky

5134 Prádlo, oděv, obuv

5136 Knihy, tisk

5137 DHIM

5139 Materiál

5151 Voda

5153 Plyn

5154 Elektrická energie

5156 Pohonné hmoty 

5161 Služby pošt

5162 Telefony

5163 Pojištění+bank.popl.

5164 Nájemné

5166 Právní služby 

5167 Školení a vzdělávání

5168 Služy zpracování podkladů

5169 Nákup služeb

5171 Opravy a udržování

5172 Programové vybavení

5173 Cestovné

5175 Pohoštění

5179 Ostatní nákupy

5193 Dopr. obslužnost

5194 Věcné dary

5329 Neivestiční příspěvek

5331 Neinvest. přísp. org.

5361 Nákup kolků

5362 Platby daní a poplatků

5410 Sociální dávky

5499 Převody vl. fondům

5222 příspěvky spolkům 
5909 Ostatní výdaje-spolky

5909 Ostatní výdaje, rezerva

51-9xx

5141 Úroky

5XXX Neinvest. výdaje 

6111 Programové vybavení

6121 Budovy, haly a stavby

6121 Projektová dokumentace

6122 Stroje a zařízení

6123 Dopravní prostředky

6125 Výpočetní technika

6129 HIM

6130 Pozemky

8115 Rezervy účelové
8115 Rezervy na projekty 2014

6349 Investiční příspěvek-úvěr

6XXX Investiční výdaje 

8124 splátky jistin

8115 Financování -develop

XXXX Výdaje celkem 

Odpady Čer. skl. Povodeň Příroda Sběr. dv. Pošembeří Cyklostezky zeleň

3722/34 3729 3744 3749 3722/36 3329 2212/1 3745

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

20 000

255 700

800 000 120 000 50 000 140 000 1 600 000 75 000

800 000 120 000 305 700 160 000 1 600 000 75 000 0

800 000 120 000 305 700 160 000 1 600 000 75 000 0

570 000 740 553 1 098 855

506 000 0

0 0 1 076 000 740 553 0 1 098 855 0 0

800 000 120 000 1 381 700 900 553 1 600 000 1 173 855 0
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