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Smluvní strany
A

jako Oprávněný z věcného břemene na straně jedné
a

B. OBEC VALEČ
lČ: 00255114
Náměstí 119
364 55 Valeč
zastoupena starostou obce josefem Kubařem
jako povinný z věcného břemene na straně druhé
tuto

Smlouvu

o zřízeni věcného břemene
ČI. 1.
1 1.

Obec Valeč (dále jen ,povinný") je dle svého prohlášeni výlučným vlastníkem těchto
nemovitosti:
1.1.1. budova bez č.p. vedená jako hala č. 9 nacházející se na parcele parč. č. st. 238
(zastavěná plocha a nádvoří),
1.1.2. pozemek, parcela parč. č. st. 238 - parcela katastru nemovitosti o výměře 701 m'
(zastavěná plocha a nádvoří),
1.1.3. pozemek, parcela parč. č. 1130/1 - parcela katastru nemovitosti o výměře 24221 m'
(ostatní plocha)
vše v obci Valeč, katastrálni území Valeč v Čechách, zapsáno v katastru nemovitosti u
Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj. Katastrálni pracoviště Karlovy Vary na listu
vlastnictví č. 1 pro obec Valeč a katastrálni území Valeč v Čechách 776581
(společně dále jen ,Povinná nemovitost").

1 2.

Na střešní konstrukci a uvnitř haly Povinné nemovitosti bude investorem
(dále jen ,,Oprávněný") vybudováno a umístěno vlastním nákladem Oprávněného nové
zařízeni technologie solárni fotovoltaické výrobny elektrické energie (zejména kovová
konstrukce, solárni panely, měniče, kabely).
Na vnějším plášti Povinné nemovitosti, a to na její zdi, bude Oprávněným umístěn vlastním
nákladem Oprávněného jako součást zařízeni technologie solárni fotovoltaické výrobny
rozvaděč 0,4 KV včetně propojovacích vodičů a kabelů.
Předmětné zařízeni technologie solárni fotovoltaické výrobny bude vybudováno
Oprávněným do jeho vlastnictví dle projektové dokumentace stavby FOTOVOLTAICKÁ
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ELEKTRÁRNA VALEČ zpracované Ing. arch.
zakázkové číslo 2010 - 29.
ČI. 2.
2.1

výše uvedené smluvní strany se pro zvýšeni právni jistoty obou stran při výkonu
vlastnického práva a užíváni Povinné nemovitosti a na nich umístěnému zařízeni
technologie solárni fotovoltaické výrobny, dohodly na uzavřeni této smlouvy, kterou ve
vzájemné shodě založí vznik niže specifikovaného věcného břemene.

2.2.

Povinný výslovně prohlašuje, že si je vědom účelu, pro nějž jsou věcná břemena dle této
smlouvy zřizována (umístěni a provozováni fotovoltaické elektrárny včetně kabelové trasy a
přípojného bodu) a zavazuje se i s ohledem na tento účel do výkonu práv Oprávněného
k Povinné Nemovitosti nezasahovat, ani je jakýmkoli způsobem neznemožňovat,
neznesnadňovat či neomezovat.

2.3

Věcné břemeno niže uvedené se zřizuje na základě této smlouvy z vůle smluvních stran
jakožto věcné břemeno s účinky in personam ve prospěch l

2.4.

Věcné břemeno niže uvedené se zřizuje na základě této smlouvy z vůle smluvních stran na
dobu určitou 25 let.

2.5

Věcné břemeno niže uvedené se zřizuje na základě této smlouvy z vůle smluvních stran za
úplatu.
Oprávněný se zavazuje za zřízeni práva odpovidajicí niže uvedenému věcnému břemeni
platit Povinnému od roku 2012 ročně peněžní částku ve výši 25.000,- KČ.
Pro další roky se výše úplaty, která bude platná k 31. prosinci příslušného kalendářního
roku, vždy zvýši pro následujici kalendářní rok ke dni 1. ledna následujícího kalendářního
roku o miru inflace, které bylo dosaženo v České republice v předcházejícím kalendářním
roce.
Mirou inflace se rozumí roční klouzavý průměr změny hladiny spotřebitelských cen v
příslušném kalendářním roce. Pro určeni miry inflace je určující příslušný index, který bude
zveřejněn Českým statistickým úřadem. Ke zvýšeni úplaty podle tohoto článku dojde prvně
počínaje 1. lednem roku 2013

2.6.

Úplatu bude Oprávněný hradit Povinnému předem v pravidelných půlročních splátkách ve
výši jedné poloviny roční úplaty, a to vždy nejpozději do 15. dne měsíce června a 15. dne
měsíce prosince příslušného kalendářního roku, za který úplata přisluši, dle zaslané
faktury.

2.7.

Podkladem pro placeni peněžitých závazků jsou příslušná ustanoveni této smlouvy.
ČI. 3.

3.1.

Smluvní strany se dohodly na zřízeni věcného břemene umístěni a provozováni zařízeni
technologie solárni fotovoltaické výrobny elektrické energie spočivajiciho v právu
umístit na Povinné nemovitosti vlastni
zařízeni technologie solárni fotovoltaické výrobny a v právu toto zařízeni provozovat.
Povinný zřizuje k Povinné nemovitosti, jež byla podrobně specifikována výše v ČI. 1 této
smlouvy ve prospěch Oprávněného tato věcná břemena:
Povinnost Povinného (jakož i jakéhokoliv jiného vlastníka daného pozemku) strpět výkon
nás|edujÍcÍch práv Oprávněného:
·

právo Oprávněného užívat pozemek specifikovaný v bodě 1.1.2. a 1.1.3. této smlouvy a
budovu specifikovanou v bodu 1.1.1. této smlouvy k účelu dle této smlouvy, zejména právo
Oprávněného umístit a mít vlastni zařízeni technologie solárni fotovoltaické výrobny
elektrické energie pro účely výroby elektrické energie trvale umístěn na budově
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specifikované v bodě 1.1.1. této smlouvy, a dále provozovat fotovoltaickou výrobnu
elektrické energie trvale a nerušeně, a provádět na tomto zařízeni obsluhu, opravy, úpravy
a údržbu.
·

právo Oprávněného mít kdykoliv bez jakéhokoliv časového omezeni volný přistup a příjezd
motorovými vozidly (včetně jejich parkováni) na pozemky specifikované v bodě 1.1.2. a
1.1.3. této smlouvy (na celou jeho plochu), a to za účelem prováděni kontroly fotovoltaické
výrobny elektrické energie a jakéhokoliv technického zařízeni (kabelové rozvody, rozvaděč
RF, měniče včetně propojovacích vodičů a kabelů, elektroměry či jiné měřiče apod.), které
bude nezbytné pro řádné umístěni a provoz fotovoltaické výrobny elektrické energie, jejich
údržby a servisu, montáže či demontáže apod.

·

právo Oprávněného zřídit a ponechat kdekoliv na celé ploše pozemků specifikovaných
v bodě 1.1.2. a 1.1.3 jakékoliv technické zařízeni (kabelové rozvody, rozvaděč RF, měniče
včetně propojovacích vodičů a kabelů, elektroměry či jiné měřiče apod.), které bude
nezbytné pro řádné umístěni a provoz fotovoltaické výrobny elektrické energie.
Povinnost Povinného (jakož i jakéhokoliv jiného vlastníka daného pozemku) zdržet se
následujicich činnosti:

·

povinnost zdržet se veškerých činnosti, které by jakýmkoliv způsobem zasahovaly nebo
mohly zasahovat do výkonu práv Oprávněného z věcného břemene; zejména je povinný
povinen se zdržet jakéhokoliv bráněni v umístěni fotovoltaické výrobny elektrické energie
na daný pozemek, jeho provozu a přístupu Oprávněného k němu, jakož i zdržet se
veškerého negativního ovlivňováni Předmětu a jeho provozu (poškozováni, ohrožováni ve
smyslu §127 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb.. ve znění pozdějších předpisů - zejména
povinný nesmí provozovat takové činnosti či umist'ovat v okolí Předmětu takové předměty,
které by Předmět či jeho provoz ohrožovaly či negativně ovlivňovaly spadem prachu,
popilku apod.. stíněním atd.).

3.2.

Oprávněný shora citovaná práva a povinnosti odpovidajici tomuto věcnému břemeni přijímá
a povinný je povinen tyto práva Oprávněného a povinnosti strpět

3.3.

Obě smluvní strany souhlasí, aby vyhrazená práva a závazky byly zapsány do katastru
nemovitosti jako věcné břemeno.

ČI. 4.

4.1.

Strana povinná z věcného břemene bude zavázána věcným břemenem zřízeným touto
smlouvou ke dni právních účinků zápisu vkladu vzniku práva odpovidajiciho věcnému
břemenu do katastru nemovitosti u místně příslušného katastrálního úřadu.

4.2.

Strana oprávněná z věcného břemene nabude práva odpovidajici touto smlouvou
zřízenému věcnému břemenu ke dni právních účinků zápisu vkladu vzniku práva
odpovidajicim odpovidajiciho věcnému břemenu do katastru nemovitosti u místně
přislušného katastrálního úřadu.
ČI. 5.

5.1.

Smluvní strany se pro případ, že by nedošlo ke vkladu vzniku věcného břemene podle této
smlouvy do katastru nemovitosti, zavazuji, že uzavřou novou smlouvu nebo dodatek
stejného obsahu, která splní zákonné podmínky pro provedeni vkladu, případně, že na
pokyn katastrálního úřadu tuto smlouvu či návrh na vklad náležitě doplní.

5.2.

Smluvní strany se dále zavazuji, že pro případ převodu vlastnického práva k věcným
břemenem dotčené nemovitosti či její části na třetí osobu, budou tuto informovat o existenci
práva odpovidajiciho věcnému břemenu zatěžujícímu předmětnou nemovitost

ČI. 6.
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6.1.

Smluvní strany sjednávají skutečnost, jestliže Oprávněný nezaplatil splatné alespoň dvě po
sobě jdoucí splátky blíže specifikované v odst. 2.5. této smlouvy ani do splatnosti další
splátky, ač písemně upomenut. jako rozvazovací podmínku účinnosti této smlouvy.
Splněním rozvazovací podmínky podle předchozí věty tohoto odstavce pozbývá tato
smlouva účinnosti.

6.2.

Na základě této smlouvy lze v katastru nemovitosti zapsat na list vlastnictví č. 1 pro
katastrálni území Valeč v Čechách, obec Valeč, vedený u Katastrálního úřadu pro
Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary práva odpovídajici věcným břemenům
ve prospěch Oprávněného.

6.3.

Tato smlouva byla sepsána v šesti (6) vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží po
jednom (l) vyhotoveni a čtyři (4) vyhotoveni budou použita pro potřeby místně příslušného
katastrálního úřadu.

6.4.

Veškerá vyhotoveni podepsaná oběma smluvními stranami mají právni účinky originálu.

6.5.

Po přečteni a na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy připojuji osoby oprávněné jednat
za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.
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zastoupena starostou obce
Josefem Kubařem
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Povinný
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