č. sml. 7700100071_2/BVB/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. REKO RS Nymburk - Úvar - NN
přípojka_2/BVB
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
uzavřená v souladu s ustanovením § 59 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 1785 - 1788 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami:
Město Nymburk
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupena:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk
00239500
CZ00239500
PhDr. Pavlem Fojtíkem, starostou města
Česká spořitelna, a.s.
19-0504359359/0800

dále jen „budoucí povinný“
a
GasNet, s.r.o.
Sídlo:
Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
Spisová značka:
C 23083 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
IČO:
27295567
DIČ:
CZ27295567
Zastoupena na základě plné moci společností
GridServices, s.r.o.
Sídlo:
Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
Spisová značka:
C 57165 vedená u Krajského soudu v Brně
IČO:
27935311
DIČ:
CZ27935311
Zastoupena na základě plné moci:
Ing. Janou Abrahamovou, technikem správy nemovitého majetku
Ing. Renata Fišerová, vedoucí správy nemovitého majetku-Čechy východ
dále jen „budoucí oprávněný“
prohlašují, že jsou způsobilí k právnímu jednání a uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. REKO RS Nymburk - Úvar - NN přípojka_2/BVB
I.
Dne ……………… uzavřely smluvní strany Smlouvu č. REKO RS Nymburk - Úvar - NN přípojka_2/BVB o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (dále jen „Smlouva“) k budoucímu služebnému pozemku st.
parc. č. 1682/8, 1682/14, zapsaných na LV 2835 pro obec a k. ú. Nymburk u Katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, a to v souvislosti s plánovanou stavbou „REKO RS
Nymburk - Úvar - NN přípojka (č. stavby: 7700100071)“.
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II.
Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly, na vložení textu do článku II. Za odst. 6 Smlouvy tohoto
znění:
Je-li budoucí povinný plátcem daně z přidané hodnoty a hradí-li úplatu za zřízení věcného břemene
budoucí oprávněný, bude smlouva o VB vyhotovena tak, aby splňovala veškeré náležitosti daňového
dokladu vyžadované aktuálně platnými právními předpisy.
Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u budoucího povinného naplněny podmínky
ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „ZoDPH“), je budoucí oprávněný oprávněn postupovat podle ustanovení § 109a ZoDPH, tj. zvláštním
způsobem zajištění daně. V takovém případě je budoucí oprávněný oprávněn uhradit část svého
finančního závazku, tedy část sjednané úplaty za zřízení věcného břemene, ve výši vypočtené daně z
přidané hodnoty nikoliv na bankovní účet budoucího povinného, ale přímo na bankovní účet příslušného
správce daně. Tímto bude finanční závazek budoucího oprávněného vůči budoucímu povinnému v části
vypočtené výše daně z přidané hodnoty vyrovnaný.

III.
Ostatní ustanovení Smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

IV.
Tento dodatek se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží budoucí oprávněný a 1 budoucí povinný.

V Nymburce dne ................

..........................................................
PhDr. Pavel Fojtík
Starosta města
budoucí povinný

V Hradci Králové dne ..................

..........................................................
Ing. Renata Fišerová,
vedoucí správy nemovitého majetku-Čechy východ
budoucí oprávněný

..........................................................
Ing. Jana Abrahamová
technik správy nemovitého majetku
budoucí oprávněný

2/2

