1/3
								RK-19-2013-05, př. 2
									počet stran: 4

číslo smlouvy budoucího oprávněného:	………………….…….

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
uzavřená podle ustanovení § 50a ve spojení s § 151n a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi těmito smluvními stranami:

Kraj Vysočina,
se sídlem:  		Žižkova 57, 587 33 Jihlava
zastoupený:  		MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje 
k podpisu smlouvy pověřen:  Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství  
IČO:  			708 90 749
bankovní spojení:       Sberbank CZ, a.s. 
číslo účtu:                   4050005019/6800
na straně vlastníka a budoucího povinného z věcného břemene

a 

JMP Net, s.r.o. 
se sídlem:		Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
zapsaná:		v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 52276
IČO: 			27689841
DIČ:			CZ27689841
zastoupená na základě plné moci společností:
Jihomoravská plynárenská, a.s.
se sídlem:		Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
zapsaná:		v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1246
IČ:			49970607
DIČ:			CZ49970607
zastoupená na základě plných mocí:
			Ing. Zdeňkem Chudým, vedoucím operativní správy sítí - Brno
			Jiřím Navrátilem, technikem plynárenských zařízení MS – Jihlava
na straně budoucího oprávněného z věcného břemene 
takto:

Článek I.
Předmět smlouvy
Budoucí povinný z věcného břemene je, na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 a dle Smlouvy darovací ze dne 15. 12. 2009, výhradním vlastníkem pozemků parc. č. 1386/5 - ostatní plocha, neplodná půda o celkové výměře 1 959 m2, par. č. 1627/2 - trvalý travní porost o celkové výměře 1 530 m2,   zapsaných na LV č. 562 a dále pozemků par. č. 1643/5 - ostatní plocha, silnice o celkové výměře 99 m2, par. č. 1643/6 - ostatní plocha, silnice o celkové výměře 276 m2, zapsaných na LV č. 553, vše pro k.ú. Horní Bobrová, obec Bobrová, u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou.
	Budoucí oprávněný z věcného břemene bude provozovat stavbu přeložky plynárenského zařízení vybudovanou budoucím povinným z věcného břemene v souvislosti se stavbou „II/388 Bobrová - Zvole“. Rozsah a umístění výše uvedené stavby je orientačně vyznačen nákresem trasy na snímku mapy, který tvoří nedílnou součást této smlouvy.
	Vlastník pozemků, uvedených v Článku I. bod 1. této smlouvy, souhlasí s realizací stavby specifikované v Článku I. bod 2. na těchto pozemcích. 
	Smluvní strany se dohodly, že nejpozději do jednoho roku po doručení kolaudačního souhlasu k plynárenskému zařízení nebo jiného dokladu vydaného (potvrzeného) stavebním úřadem povolujícího užívání plynárenského zařízení, u plynárenského zařízení v režimu územního souhlasu nejpozději do jednoho roku po protokolárním předání a převzetí plynárenského zařízení, uzavřou smlouvu o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem bude na dobu neurčitou úplatně zřízené věcné břemeno spočívající v:
	právu zřídit a provozovat na cizích nemovitostech plynárenské zařízení,
	právu vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek.
	Přesný rozsah věcného břemene bude zakreslen v geometrickém plánu, jenž bude vyhotoven po geodetickém zaměření stavby a stane se nedílnou součástí budoucí smlouvy.
	Investor se zavazuje vyhotovit a zkompletovat příslušný počet výtisků budoucí smlouvy a prokazatelně je doručit budoucímu povinnému a budoucímu oprávněnému.
	Budoucí povinný z věcného břemene se výslovně zavazuje, že do 90 dnů od dokončení stavby předloží budoucímu oprávněnému geometrický plán, kterým bude věcné břemeno zaměřeno. Geometrický plán se nesmí významně odchýlit od snímku mapy, do kterého byl zakreslen rozsah a umístění stavby. Budoucí oprávněný i budoucí povinný se touto smlouvou zavazují, že do 3 měsíců ode dne předložení geometrického plánu přistoupí k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou uvedeny v článku II. této smlouvy.


Článek II.
Podstatné náležitosti smlouvy o zřízení věcného břemene
Smluvní strany se dohodly, že smlouvou o zřízení věcného břemene bude zřízeno věcné břemeno užívání částí pozemků, uvedených v Článku I. bod 1. této smlouvy, ve prospěch oprávněného z věcného břemene, spočívající ve zřízení a provozování stavby „II/388 Bobrová – Zvole“ - přeložka plynárenského zařízení a s tím související právo vstupu a vjezdu oprávněného z věcného břemene či jeho dodavatelů na tyto pozemky za účelem udržování a provádění oprav stavby.
	Rozsah věcného břemene bude stanoven geometrickým plánem, který na svůj náklad pořídí budoucí povinný z věcného břemene. Uvedený geometrický plán bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene.
Oprávněný z věcného břemene právo odpovídající věcnému břemeni přijme a vlastník zatěžované nemovitosti bude povinen toto právo strpět.
	Věcné břemeno se sjednává úplatně. Výše úplaty za zřízení věcného břemene je stanovena dohodou smluvních stran ve výši 500,- Kč bez DPH a bude poukázána jednorázově nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy bude budoucímu oprávněnému doručena budoucí smlouva s vyznačenou doložkou vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí.
	Správní poplatek za vklad práva odpovídajícího věcnému břemeni uhradí povinný z věcného břemene. 
Věcné břemeno bude sjednáno na dobu, po kterou bude oprávněným provozována stavba „II/388 Bobrová - Zvole“ - přeložka plynárenského zařízení na pozemcích par. č. 1386/5, par. č. 1627/2, par. č. 1643/5, par. č. 1643/6 v k. ú. Horní Bobrová a obci Bobrová. V případě, že oprávněný z věcného břemene převede tuto stavbu na jiného vlastníka, je oprávněný povinen do 30 dnů ode dne převodu oznámit povinnému z věcného břemene nového vlastníka stavby.
O uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene užívání částí pozemků, uvedených v čl. I. bod 1. této smlouvy ve prospěch oprávněného z věcného břemene, spočívající ve zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení v souvislosti se stavbou „II/388 Bobrová – Zvole“ v rozsahu zaměřeném geometrickým plánem bude v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovat usnesením Rada Kraje Vysočina.
	Smluvní strany berou na vědomí, že právo odpovídající věcnému břemeni nabude oprávněný z věcného břemene dnem vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni s právními účinky ke dni podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou.



Článek III.
Povinnosti budoucího oprávněného při provozu stavby „II/388 Bobrová – Zvole“ – přeložka plynárenského zařízení
Budoucí oprávněný z věcného břemene se zavazuje písemně oznámit příslušné příspěvkové organizaci, která majetek užívá, každý zásah a účel zásahu na pozemcích budoucího povinného z věcného břemene, ke kterému je oprávněn z této smlouvy a šetřit co nejvíce jeho majetek. Pokud z důsledku existence věcného břemene vznikne výstavbou, údržbou a opravami stavby uvedené v článku I. bod 2. ze strany budoucího oprávněného z věcného břemene, ale i nezaviněně, tj. provozní závadou, straně vlastníka zatěžované nemovitosti škoda a znehodnocení pozemku, ponese náklady na jejich odstranění budoucí oprávněný z věcného břemene, případně zajistí nápravu v plném rozsahu.
Budoucí povinný z věcného břemene se zavazuje, že stavba bude vybudována dle schválené projektové dokumentace.
	V případě, že nebude budoucím povinným z věcného břemene do pěti let od podpisu této smlouvy realizována stavba, uvedená v Článku I. bod 2. na uvedených pozemcích, ruší se tato smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene od samého počátku.


Článek IV.
Závěrečná ustanovení
Skutečnosti ve smlouvě blíže nespecifikované se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění.
Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž po dvou výtiscích je určeno pro budoucího oprávněného a budoucího povinného z věcného břemene.
Podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene oběma smluvními stranami vzniká budoucímu povinnému z věcného břemene právo realizovat uvažovanou stavbu, kterou bude provozovat oprávněný, na pozemcích, uvedených v  Článku I. bod 1. této smlouvy.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
O uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene bylo v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, rozhodnuto usnesením Rady Kraje Vysočina <!--rada_usneseni-->  ze dne <!--datum_schvaleni-->.
	Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene přečetly, že je uzavírána po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy svých zástupců. 


V Brně dne ……………….				  V Jihlavě dne……………….
Za budoucího oprávněného	Za budoucího povinného 
z věcného břemene:	z věcného břemene:





………………………………………….                         ………………………………….…………
           Ing. Zdeněk Chudý	Ing. Libor Joukl
vedoucí operativní správy sítí - Brno	náměstek hejtmana pro oblast majetku,		dopravy a silničního hospodářství  	




…………………….……………………………..
           Jiří Navrátil
 technik plynárenského zařízení MS – Jihlava			

