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/-OBEC SVOJETICE
|Č: 0o240834

Na Kopci 14, Svojetice

Upravenrf návrh rozpočtu na rok 2016

Pitná voda

činnosti knihovnické

PohÍebnictví

činnost

ostatní činnost

Plánované na rok 2016 celkem L7 749

dotace na rekonstrukci komunikací

sp|átky piíspěvku na vodovodní piípojku

stočné (|.etapa . piedpok|ad od 6/2016|

za rok 2015 a2016

za vandaIismus na veiejném osvětlení

B|o odpad - roční pop|atek za svoz
manipu|ační pop|atek v rámci projektu BRKo

0000 1111 DatŤ z piíim Fo ze záv.činnosti 1 600 000.00
0000 LTTa DarŤ z piíimrj Fo ze SVČ 90 000,00
0000 1,113 DatŤ z pňíimt] Fo z kap.v nosrj 190 000.00
0000 LL2T DarŤ z piíimr] Po 1 550 000,00
0000 rLtt DPH 3 5s0 000.00
0000 1340 Pop|atek za provoz svstému Ko 1 100 000.00
0000 134t Poo|atek ze osťr 30 000,00
0000 1348 PooIatek za zhodnocení stav.oozemku 60 000,00
0000 1351 odvod z |oterií a podobn ch her r20 000,00
0000 1361 Správní popIatky 5 000,00
0000 J,J -L.L DalŤ z nemovit ch věcí I 350 000.00
0000 4712 NI pi.transferv ze st.r. V rámci souh.dotv' r45 000.00
0000 +l ro ost.Nl trensfer' ze státního rozo 90 000,00
0000 4223 Inv.pi.transfery od reg.rady 7 349 39t.27
00oo SUma L7 329 39L,27

2310 3r22 PĚiiaté pĚíspěvkv na poiízení d|.maietku 10 000,00

2310 suma 10 000,00

23Zt odvádění a či a nak|ádánÍ s

2327 ztrt Piíjmy z poskytování služeb a v robkri 200 000,00

2321 suma 200 000,00

z poskytnutí s|užeb a u|robk

3631 osvětlen
3631 2322 PĚiiaté poiistné náhradv 8 921,00
3631 suma 8 921,00

3631 2ttL PÍíimy z poskytovanrich služeb a vrirobkt] 2 500,00
3631 SUma 2 500,00

3722 Sběr a odvoz komunálních
3722 21.12 Pčíjmy z prodeie zboŽí (prodei pope|nic) s 000,00
,722 suma s 000.00

3725 a zneškodřování komunálních
3725 2324 Pňijaté nekapitálové piíspěvky a náhrady 110 000,00
,725 suma lt0 000,00

3726 a zneškodřování
3726 2T1I Piíjmy z poskytování s|užeb a v'írobkrj 45 000,00
3716 2329 ostatní nedalŤové piÚmy j.n. 12 000,00
3726 suma 57 000,00

6L7t místní
6171 2712 Pčíimv z prodeie zboží 2 000.00
6177 2737 Pčíjmy z pronájmu pozemk 20 300.00
6L7L suma 22 300.00

6310 a z Úvěr. flnanč.
6310 z74r Pčíimv z rok s0,00
6310 2324 Pčijaté nekapitá|ové pĚíspěvky a náhrady 50,00
5310 suma 100,00

6409

6409 2324 Piijaté nekapitálové pňíspěvky a náhrady 3 269,00
6/to9 3 269,00
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nárrb rorpočtu
;;..*1^^* poznámka

RozPočTovÉ vÝorue
22L2 Silnice

naož.odk|ízení sněhu

dodávka vodoměr atd'
SORJ č|ensk1i piíspěvek

SoRJ invest.pÍíspěvek

eIektiina ČoV
zajištění zkušebního provozu VODA cz

.uhrazená část faktury na jímky |.etapa kanalizace

nábytek nová MŠ (FA z r'2015) + nutné dovybavení staré MŠ
voda MŠ
nutné v daje do opravy staré MŠ

autorsk1i dozor pii stavbě nové MŠ (p|atba 2016)

pžíspěvek na zŠ Mukaiov (doplatek kontejnery)

nová |ampa k MŠ

zemní studie z roku 2015 (p|atba 2016)

.p|án z roku 2015 (p|atba 2016)

v'/'kup pozemkťr pod komunikacemi (sm|. z roku 2015)

svoz nebezpečného odpadu

odvoz od padu, odvoz veI koobj'kontejnerri, sk|ádkovné

odvoz tiíděného odpadu

ročnÍnájemné za pope|nice na bio
rezervní podí| na kompostárně Struhaiov
č|ensk'/ piíspěvek BRKo

Pitná voda

Piedško|ní zaÍízení

Základní škoIa

činnosti knihovnické

Záležitosti

Územní

Sběr a odvoz ost.odpadú

církví sdělovacích prostÍedk

22L2 5159 Nákuo ostatních služeb 10 000,00

2272 5t7t VÝdaie na dodav. zaiištění ooravv a drž' 30 000,00

22L2 suma 40 000,00

na dopravní zemní obsIuŽnost

2310 5139 Nákup materiá|u j.n. 40 000,00

23rO s329 ost.neinV.transf.veiei.rozpočtťr m místn í rov. 35 000,00

23LO 6349 Inves. transfer. veiei. rozp. místní urovně 740 000.00

2310 tuma 815 0q),00

2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s
2327 5154 EIektrická energie 100 000,00

2327 5169 Nákup ost.sIuŽeb 1s0 700,00

2321 577L V'/daje na dod.zajišť.oprav a udržování 600 000.00

2327 612L Budovv, halv a stavbv 883 490.00

2321 suma 1 734 190,00

3111 5t37 Drobnri hm.dlouhodob maietek 722942,00

3111 151 Pitná voda ls 000,00

3111 77\ V.Ídaje na dodav.zajišť.opravy a drŽby 70 000,00

3 111 331 Nei nvestiční piísp.ziízen'í'm Po 450 000.00

3 111 3,72L Budovy, haly a stavby 4 644,00

1111 tuma 662 586,00

3113 534L Inv.transf.obcím 9 309,00

3113 suma 9 309,00

3314 JUZJ. ostatní osobnívlidaje 16 000,00

3314 SUma 16 000,00

3399 a

3399 5139 Nákup materiá|u j.n. 2 000,00

3399 5194 Věcné dary 6 000,00

3399 suma 8 000,00

3631 osvět]ení
3631 5154 EIektrická energie 300 000,00

3631 5777 VtÍdaie na opravv a držbu 100 000.00

3531 672t Budow, halv stavbv 25 000,00

3631 suma 425 000,00

3635

3635 5169 Nákup ostatních sluŽeb 49 000,00

363s suma 49 000,00

3639 Komunální s|užby a rizemní
3639 5169 Nákup ostatních služeb 11 495,00

vr/'kup3639 6130 Pozemkv 166 000,00

3639 suma L77 495,OO

372l Sběr a odvoz
372L 5169 Nákuo ostatních s|uŽeb 25 000.00

37Zt suma 25 000,00

3722 Sběr a odvoz komunálních
3722 5138 Nákup zboží (pope|nice) 5 000,00

3722 5139 Nákup materiá|u (pyt|e pro chataŤe) 20 000,00

3722 s169 Nákup ostatních s|uŽeb 913 370,00

7722 suma 938 370,00

3723 s169 Nákup ost.sIužeb 190 000,00

?723 tuma 190 000,(X)

37?.5 a zneškodřování ost.odpad
3726 5139 Nákup materiá|u j.n. 202r,00
3726 5164 Náiemné 2 113,00

3726 5169 Nákup ost.sIuŽeb 70 000,00

3725 s329 ost.neinV.transf .veiej.rozp. m ístní rovně 10 000,00
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3726 6349 I nves.tra nsf .veiej. rozp.m ístní rj rovně 29 222,00
3726 SUma 113 356.00

nCwtr

Péče o vzh|ed obcí a veiejnou ze|eř

činnost

6L7L činnost místní spráW

ostatní činnost

8724 Uhrazené splátky 9 510 000.00

zaměstnanci

DPP, DPČ

vč. odměny odvo|ané starostce d|e Zákona o obcích

DPP, DPč(mzdová četní, ričetní, uklízečka..)

napi' tonery do tiskáren

riada, GlS, práce |T

etn í,JabIotron, geometr.plá ny, čP certifikáty

FU - roky za pozdě podané dariové piiznání
p|atba MÚ Říčany za piestupky
daĎ z nemovitosti (i za rok 2015)
pop|atky katastr a stav. čad

riroky bankám za rivěry (kanaIizaci, komunikace)
pop|atky za vedení ričtrj a rezervaci zdrojťr

pojištění majetku obce

MAS pňíspěvek

MASv zkumavzd.
Lad v kraj (za rok 2015 a 2015)
pokuta za pozdní podání daĎ'pŽiznání

' I " ,ilorom*

/'
3745 5011 Mzda 329 000.00
3745 )OZt ostatní osobnívrÍdaie 60 000,00
3745 ;031 Soc. 83 000.00
3745 t032 Zdrav. 30 000.00
3745 5732 Prac.pomricky 2 500.00
3745 5139 Nákup materiá|u j.n. 5 000.00
3745 5156 Pohonné hmotv a maziva 7 000,00
3745 s169 Nákupy ostatních s|užeb 15 000,00
3745 5L7L r''idaje na opravy a držbu 40 000,00
3745 suma 571 500,00

sz72 krizového Íízení
5272 5901 Nespecifikované rezervy 10 000,00
5272 suma 10 000,00

obcí
6LL2 5023 odměny č|enri zastupite|stva obcí a krairj 900 000.00
6L72 5031 Pov. poj. na soc. zab. a pi. na st. p. z. 136 000,00
6Lt2 s032 Pov. poj. na veiejné zdravotní poiištění 81 000,00
6LL2 5t67 Školení 4 000,00
6Lt2 5173 Cestovné 1 000,00
6112 suma 1 122 000.00

6Lt4
6L74 5021 ost.osobní vÝdaie 10 000.00
6LL4 5139 nákup materiá|u i.n. 2 s00.00
6LtA 5175 v daje na poň'věcí a s|uŽeb - pohoštění 700,00
6114 suma 13 200,00

6L77 5011 P|aty zaměstnanc v pracovním poměru 300 000,00
6L71 5021 ostatní osobnÍvridaie 161 000,00
617t 5031 Pov. poj. na soc. zab. a pi. na st. p.z. 75 000,00
6171 s032 Pov. poj. na veĚejné zdravotní pojištění 35 000,00
6L77 s038 Pov. poj. na razové poiištění 5 000,00
6L7t 5r37 Drobnri hmotnri dlouhodobri maietek 2 000,00
6L7t 5139 Nákup materiá|u -|.n. 35 000,00
3L7T 5 1s1 studená voda 2 000,00
t77 154 EIektrická energie 90 000,00

6L7t )1,6L S|užby pošt 10 000.00
6177 5152 S|uŽby te|ekomunikací a radiokomunikací (telefony) 15 000.00
6L77 )1bb r' daje na dodav. poiízení informací 100 000,00
6L71 5167 S|užbv škoIení a vzdě|ávání 4 000,00
617I 5168 zpracování dat a s|užbv souv. S inf a kom tech 150 000.00

F

6tn 5169 Nákup ostatních s|užeb 177 785,00
5t7t 5171 V daje na dodavate|. zajišť. opr. a ridrŽ. 25 000,00
6777 5772 vtidaje na nákupo software a PC programťr 12 000,00
617I 5r73 cestovné (tuzemské i zahraniční) 500,00
6L77 5175 Pohoštění 500,00
L7T 5191 ZapIacené sankce 4 s16,00

617! 5321 Neivestiční transfery obcim 25 000,00
617t 5362 P|atby danía poplatkrl st. rozpočtu 60 000,00
6L77 536s P|atby daní a popIatkri kraj m,obcím r.0 000,00
617t 6125 nákup v p.techniky 12 000,00
6L7L suma 1 311301,q)

6310 a z finančních
6310 5747 Urokv v|astní 155 000,00
6310 5163 SIužbv peněŽních rjstavrj 22 224,00
6310 suma t77 224,00

6320 funkčně nespecifikované
6320 5163 SIuŽby peněžních ristavrj 30 000,00
5320 luma 30 000.00

.n.
5409 5227 Neinv.transf.obecně prosp.společnostem 12 000.00
5409 532r Neinvestiční transfery obcím 5 000.00
6409 5329 cst. neinv. transf. veĚej. rozp. místní. r. 45 775,00
6409 5363 Uhrady sankcí jin m rozpočtr]m 2 890,00
6/to9 suma 65 665,00
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ná,Ítl repočtt
zot6

/
na rok 2016 celkem 18 154 196,00

mezt a -4@.514,73

Stav na čtech stav k 31.12.2015
KB běžn.Í čet 35.8423700267/0700 363 467,70
KB 107-s380420287 / OL00 577,47
KB tO7 -7 323380257 / 0t00 5 5t0,44
CNB čet 4 601.,82

Čs uczn'Í ritet 3L 270,53
KB věrov čet 35-1281881557/0100 3 000 000.00
Kb věrovti čet 35-1292761577 /0700 -4 600 000,00
KB rjvěrov čet 35-1281891587 / 0700 7 000 000,00
Čs rivěr -10 000 000,00

|vana Dubská

starostka obce
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ZÁSADY PRo PRoJ EDNAVANí,
SCHVALoVÁruí sMLUV A URČENí

WŠE UPLATY ZAZŘÍzeNí VĚCNÝcH
BŘEMEN (SLUŽtBNoSTl A REÁLNÝcH
BŘEMEN) NA NEMoV|TÝCH VĚCECH

OBCE Svojetice

Účinnost od 13.5.2016
Schvá|i|o: Zastupitelstvo obce Svojetice pod svym. Usnesením č. 2016-02.02212016
Nahrazuje dokument: Usnesení Zo Svojetice v predmětné věci ze dne 17 '12,2008 č' 2008.
05-041
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Obsah
9l. 1 Učel a vymezení pojmr)
c|.2 Vfše up|aty za zíízení věcného bÍemene (služebnost) k pozemkrjm
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inženfrskfch sítí
cl. 3 Vfše up|aty za zíizení věcného bÍemene (sluŽebnosti) k pozemkrim
ve vlastnictví obce Svojetice, Praha vfchod jinfmi stavbami a právy
tňetích osob (napr. vjezdy, sjezdy, s|užebnost stezky a cesty a jiné)
cl. 4 Rozsah věcného bňemene
Ěl. s Vfjimky
cl. 6 Vfše uplaty za zíízení věcného bÍemene dle sm|ouvy o smlouvě
budoucí
Ól. l Zrušovací ustanovení
Čl. g Účinnost

článek í
Úeel a vymezení pojm

1. Zastupitelstvo obce Svojetice V souladu .s ustanovením s 102 odst. 3 zákona č.
12812000 Sb', o obcích (obecní z|ízení) ve znění pozdějších predpisťt, schva|uje tyto
Zásady pro projednávání, schvalování sm|uv a určení vfše up|aty za zŤízení věcnfch
bremen (s|uŽebností a reá|nych bremen) na nemovitych věcech , zejména pak na
pozemcích obce Svojetice (dá|e jen ,,Zásady',) za uče|em sjednocení postupu pro
určení vyše up|aty za zŤízení věcného bremene (s|uŽebnosti) k nemovitfm věcem ve
vlastnictví obce Svojetice dotčenymi stavbami a právy tretích osob.

2. Dá|e bude postupováno V sou|adu se zákonem č. 15111997 Sb., o ocenování
majetku V platném znění, kterf je současnym zák|adním zákonem k ocenování
majetku a dá|e pak platné prováděcí vyhlášky (č' 27911997 Sb., 338/2001 Sb. Dnes
aktuální vyh|áška č'54012002 Sb. tuto prob|ematiku opět nově nereší'

3. Věcná bňemena jako jeden z institut práv k věcem cizím jsou upravena V ss 1257-
1308 zákona c. 8912012 Sb',občanského zákoníku. Věcná biemena částečně
omezují v|astnická práva k nemovité a movité věci a rozč|enují se na služebnosti a
reá|ná bÍemena. SluŽebnosti i reálná bremena jsou samostatnou věcí a zatěŽují-|i
nemovitou věc jsou věcmi nemovitymi. Práva odpovídající věcnému bremeni jsou
spojena bud's v|astnictvím panující věci nebo patrí určité osobě.

SluŽebnost se vyznačuje tím, Že postihuje v|astníka sluŽebné (zatíŽené) věci tak, Že
musí ve prospěch jiného něco trpět nebo něčeho se zdrŽet (tzv. pasivita). Pod|e
oprávněného subjektu jsou sluŽebnosti osobní nebo sluŽebnosti pozemkové.
Reálné bÍemeno je věcnym právem k věci cizí, která věc zatěžuje tak, Že její v|astník
je povinen oprávněnému něco poskytovat, tj. něco dávat nebo konat (tzv. aktivita).
oprávněnym z reálného bremene je určitá osoba nebo v|astník určité věci.

4. Vznik a zánik služebností a reálnfch bÍemen je upraven V zákoně 8912012 Sb.,
zejména pak V ss 1260-1262, 1299.1302, 1303.1308. SluŽebnost |ze nabyvat
sm|ouvou, porízením pro prípad smrti, vydrŽením, ze zákona nebo rozhodnutím
orgánu verejné moci V prípadech stanovenych zákonem (napr. rozhodnutím
stavebního uradu, soudu atd').Zrizuje-|i se právním jednáním reálné bremeno nebo
s|uŽebnost k věci zapsané Ve veĚejném seznamu, vzniká zápisem do tohoto
seznamu



Věcná bĚemena zanikají dohodou, trva|ou změnou, pro kterou jiŽ nemťrŽe sluŽební
věc s|ouŽit, dobou na kterou byla sjednána, a u osobních s|uŽebností smrtí
oprávněné osoby. Eviduje.|i se sluŽební věc ve verejném seznamu (napr. operát
katastru nemovitostí), je k učinkťrm dohody o zániku sluŽebnosti nuin1i.vk|ad do
veiejného Seznamu.

Smlouva o vzniku věcného bÍemene je nejčastějším, zp sobem vzniku věcného
bremene. Sm|ouva musí byt písemná a musí byt sepsána určitě, srozumitelně,
konkrétně, uplně a váŽně. Musí obsahovat presné Vymezení obsahu a rozsahu
věcného bremene. V určitfch prípadech musí bft rozsah věcného bremene zaměren
a zakres|en v geometrickém p|ánu. Ve smlouvě musí b}it mimo jiné ujednána doba
trvání věcného bňemene, a zda se zťizuje bezuplatně či za up|atu. ZŤizuje-li se
sm|ouvou s]užebnost k věci zapsané do verejného Seznamu, vzniká s|uŽebnost
právní mocí rozhodnutí príslušného katastrá|ního uradu o povo|ení vkladu, zpětně ke
dni, kdy by| návrh na zahájení vk|adového rízení doručen.

obec Svojetice jako jeden ze subjektri věcného bňemene. Projednávání věcnlch
bremen spadá do samostatné pťrsobnogti Zastupite|stva obce Svojetice. Vstupuje-li
obec Svojetice do sm|uvního vztahu jako oprávněná osoba (tzn. osoba, v jejíŽ
prospěch se věcné biemeno zŤlzuje), nelze pevně stanovit podmínky, za kterlch
bude věcné bremeno sjednáno. V těchto prípadech se bude postupovat individuá|ně.
Vstupuje-|i obec Svojetice jako povinná osoba (tzn. osoba, která je povinna strpět
up|atnování práv odpovídajících věcnym bremenťrm), jsou podmínky uzavírání sm|uv
o zŤízení věcného bťemene upraveny v následujících článcích.

7. obec Svojetice jako povinnf subjekt, v tomto prípadě se jedná o omezení
v|astnického práva k věci ve vlastnictví obce Svojetice (nejčastěji se jedná o věci
nemovité) a rozhodování o tomto majetkoprávním ukonu je v sou|adu se zákonem o
obcích vyhrazeno Zastupitelstvu obce Svojetice'

clánek 2
Vfše uplaty za zÍízení věcného biemene (služebnosti) k pozemk m ve vtastnictví obce
Svojetice dotčenfch stavbami inženfrskfch sítí

1. Jednorázová uplata za zťÍzení věcného bremene (s|uŽebnosti) k pozemkťrm Ve
vlastnictví obce Svojetice (dále jen ,,sluŽebné pozemky.. nebo jednot|ivě ,,sluŽebny
pozemek..) dotčenym stavbami inŽenfrskfch sítí se rovná součinu jednotkové ceny
uvedené V následující tabu|ce a délky stavby inŽenyrskfch sítí zŤizené na/ve
sluŽebnlch pozemcích v metrech, pričemŽ do délky se zahrnuje kaŽdy započat! metr
stavby inŽen rské sítě' Vfše jednotkové ceny uvedené v tabu|ce se liší pod|e druhur
s|uŽebného pozemku, kdyŽ se roz|išuje zastavěná p|ocha a nádvorí od ostatních
druhťt pozemk , a pod|e části katastrá|ního uzemí obce Svo-ietice, V němŽ se
s|uŽebny pozemek nachází.

5.

6.

Katastrá|ní zemí, v němž
služebnf pozemek leží

Svojetice

Druh služebného pozemku: ostatní druhy
Zastavěná plocha a nádvoŤí Stužebnfch pozemkri
Kč/bm Kč/bm

850,- 800,-



Vznikne-|i v souvis|osti se zarízením inŽenlrské sítě na/ve s|uŽebném pozemku ze
zákona ochranné pásmo, které vyrazně omezí obec Svojetice jako v|astníka
s|uŽebného pozemku, určí se vfše up|aty za z|ízení věcného bremene znaleckfm
posudkem, ktery ved|e zatížení s|uŽebného pozemku věcnfm bťemenem zoh|ední i

rozsah omezení v|astnickfch práv vyp|yivajících z existence ochranného pásma. o
tom, zda vzniknuvší ochranné pásmo omezí obec Svojetice vyrazně, či nikoli, je
oprávněná rozhodnout obec Svojetice' Náklady na zpracování zna|eckého posudku
uhradí oprávněnÝ z věcného bremene.

V prípadě, že vfše uplaty za zŤízení věcného bremene stanovená d|e odst' 1 nebo
odst. 2 tohoto článku nepresáhne 1.500,. Kč, bude vyiše této uhrady vŽdy činit 1.5oo,.
Kč.

Úplata za zrízení věcného bremene stanovená d|e odst. 1, odst. 2 nebo odst. 3
tohoto č|ánku je zák|adem daně z pridané hodnoty a bude k ní pripočtena tato dan v
plné vfši.

G|ánek 3

Vfše uptaty zazÍizení věcného bÍemene (služebnosti) k pozemkrim ve vlastnictví obce
Svojetice dotěenfm jinfmi stavbami a právy tÍetích osob (napŤ. vjezdy, sjezdy,
sluŽebnost stezky a cesty a jiné)

1. Jednorázová up|ata za zŤízení věcného bremene (s|uŽebnosti) k pozemkťrm Ve
vlastnictví obce Svojetice dotčenfmi jinfmi stavbami (neŽ stavbami inŽenfrsklch sítí)
a právy tretích osob se rovná součinu jednotkové ceny uvedené v nás|edující tabu|ce
a vfměry části sluŽebného pozemku zatěŽované věcnyim bĚemenem V metrech
čtverečnych, pričemŽ do vyměry se zahrne každy zapocaty metr čtverecní
zatéžované části s|uŽebného pozemku. Vfše jednotkové ceny uvedené v nás|edující
tabulce se |iší podle druhu sluŽebného pozemku, kdyŽ se roz|išuje zastavěná p|ocha
a nádvorí od ostatních druhťr pozemk , a podle části katastrálního uzemí obce
Svojetice, v němŽ se služebn1i pozemek nachází'

2.

3.

4.

Katastrá|ní zemí, v němž
služebnf pozemek leží

Svojetice

Druh s|užebného pozemku: ostatnídruhy
Zastavěná plocha a nádvoÍí Služebnfch pozemkťl
Kč,lm2 Kčlm2

350,- 320,-

V prípadě, Že vyše up|aty za zrízení věcného bremene stanovená d|e odst. 1 tohoto
článku nepresáhne 1.500,. Kč, bude vfše této uplaty vŽdy činit 1.500,. Kč.
Up|ata za zŤízení věcného bremene stanovená dle odst. 1, odst. 2 tohoto článku je

zák|adem daně z pridané hodnoty a bude k ní pripočtena dan v platné vfši.

Clánek 4
Rozsah věcného bŤemene

2.

3.



Nebude-|i věcné bremeno zatěžovat s|uŽebnf pozemek, nybrŽ jen jeho část, bude část
sluŽebného pozemku, k níŽ se věcné bremeno zŤizuje, Vymezena geometrick1im p|ánem,
kter bude nedí|nou součástí Sm|ouvy o zŤízení věcného bremene a Návrhu na vk|ad práva
do prís|ušného katastru nemovitostí. Pop|atek za vklad práva do príslušného katastru
nemovitostí hradí vŽdy oprávněnÝ z věcného biemene. Pií|oha či geometrickf p|án musí
vŽdy obsahovat vykaz dé|ek a vyměr věcného bremene' Geometrickf plán potvrzeny
prís|ušnym katastrá|ním uradem na své náklady porizuje oprávněnil z věcného bremene.

článek 5
Vfjimky

V prípadech hodnfch zvláštního zĚetele, zejména V souvisIosti s vystavbou verejně
prospěšnyich staveb v obci Svojetice mťrŽe Zastupitelstvo obce Svojetice rozhodnout, Že
vfše platy za zfízení věcného bremene bude niŽší, neŽ je uvedeno v těchto Zásadách,
nebo Že věcné bremeno bude zrízeno bezup|atně.

čtánek 6
Vfše platy za zíízení věcného bÍemene d|e sm|ouvy o smlouvě budoucí

Úplata za věcné bremeno zťizované na zák|adě dríve uzavĚené smlouvy o sm|ouvě budoucí
o zŤízení věcného bňemene bude určena V sou|adu s príslušnou smlouvou o smlouvě
budoucí o zŤízení věcného bremene, odkazuje.|i tato sm|ouva na zna|ecky posudek či
Usnesení zo Svojetice ze dne 17.12.2008, které těmto Zásadám predcháze|y, pouŽije se
pro určení v!še uplaty za zŤízení věcného bremene ten dokument, na kteny se odkazova|a
smlouva o sm|ouvě budoucí o zŤízení věcného bremene.

článek z

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Usnesení Zo Svojetice ze dne 17 '12.2008 č. 2008-05-041 ve věci stanovení ceny
věcného biemene.

c|ánek 8

Úěinnost

následujícím po dni schvá|ení Zastupitelstvem obceTyto Zásady nabyivají rjčinnosti dnem
Svojetice.

!vana Dubská

Starostka

Vyvěšeno:.. ' .

Sejmuto......

Pave! Zaal

místostarosta
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Dodatek č. 1
k VeŤejnoprávní smlouvě č.99l20I0-F o zajištění pňenesené prisobnosti dle zákona č.

200l|990 sb., o pňestupcích uzavňené dne 31.5.2010

Smluvní strany:

1) Město Řiča''y
se sídlem Masarykovo nám . 53, 251 01 Ríčany
zast. starostou Mgr. Vladimírem KoŤenem
IČ 00240 702
bank.spoj.: Komerční banka' a.S. pobočka Říěany

č.ri. 19-724201/0l00

2) Obec Svojetice
se sídlem Na Kopci 14,251 62 MukaŤov
zast. starostkou Ivanou Dubskou
lČ z+ogzq
bank. Spoj.: Komerční banka' a.S. pobočka Řičany

č. . 35.8 423700267 l0I00
pŤíslušná do správního obvodu obce s rozšíŤenou ptisobností Říěany

I.

Mezí městem Řioany a obcí Svojetice byla dne 3l.5.20l0 uzavŤena veŤejnoprávní
smlouva o zajištění pŤenesené prisobnosti dle zákonač).20011990 Sb., o pŤestupcích.

II.

Na základě vzájemné dohody smluvních stran byl uzavÍen tento dodatek č. 1
k VeŤejnoprávní smlouvě č.9912010.F' nazák|adě kterého se mění č1. 3, ktery nově zní:

čl. 3. Úhrada nákladri:
nově zní:

l) Náklady za vykon pŤenesené p sobnosti vurčeném rozsahu budou obci Svojetice
fakturovány ročně, nejpozději k poslednímu kalendáŤnímu dni měsíce nora
následuiícího kalendáŤního roku, a to na základě vyučtování pŤedloženého městem
Rieuny.
Na základé vzájemné dohody smluvních stran činí cena za 1 projednany pŤestupek
1.898o- Kč a cena za t vyhotoveny posudek činí 82'- Kč. Tato cena je splatná na
záklaďě faktury vystavené městem Ríčany se 14.ti denní splatností.

2) PŤi nedo držení dohodnutého termínu rihrady náklad na v;ikon pŤenesené prisobnosti
je obec Svojetice povinna zap\atit městu Říčany rirok z prodlení ve 

"yši 
dle Nďízení

vlády č. 35112013 Sb., v platném znění.
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m.
UzavŤení tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Říčany na svénr zasedéní dne

,.:,,::: 
::i i:]T;J;.f'T1: ..:..?.^.:,:::::::::..:.:.. 

Svojetice na svém zasedáti dne

IV.
Tento dodatek je podle ust. $ 160 odst. 5 a $ 164 odst.3 zákona č. 500/2004 Sb.'

správního Ťádu, v platném znění, uzavŤen dnem, kdy rozhodnutí Krajského riŤadu

StŤedočeského kraje o udělení souhlasu S uzavtením tohoto dodatku, nabude právní moci a
tímto dnem tento dodatek nabyvá ričinnosti.

ostatní ustanovení smlouvy zťrstávají tímto dodatkem nedotčena a nemění se.

Smluvní strany zvetejní tento dodatek bezodkladně po jeho uzavŤení na riŤedních
deskách svych obecních uŤadri nejméně po dobu 15 dnri.

Dodatek byl vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nicbž 1 stejnopis
obdrží město fučany, jeden stejnopis obec Svojetice a 1 stejnopis obdtží Krajs$i riŤad

StŤedočeského kraje spolu se žádostí o souhlas sjeho uzavŤením.

V Ríčanech dne

Město Ríčany
zast. starostou
Mgr. Vladimírem KoŤenem

Obec Svojetice
zast. starostkou
Ivanou Dubskou


