STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
13. schůze rady města dne: 18.07.2017
Bod pořadu jednání:
Smlouva o sml. bud. o realizaci přel. distribučního zař. - ul. Durychova
Stručný obsah: Předkládaný materiál představuje návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
mezi statutárním městem Liberec a společností ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „ČEZ“)
v souvislosti s nutností zřídit přeložku distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické
enerigie v rámci chystané investiční akce.

MML, Odbor správy veřejného majetku
Důvod předložení: smlouva o uzavření budoucí smlouvy
Zpracoval:

Hýbner Lukáš, Bc. - pracovník odboru správy veřejného majetku

Projednáno s:

Tomášem Kyselou, náměstkem primátora pro technickou správu majetku města

Předkládá:

Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného
k dodávce elektrické energie mezi statutárním městem Liberec a společností ČEZ
Distribuce, a. s. dle přílohy č. 1
ukládá
zajistit podpis smlouvy
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 29.09.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Odbor správy veřejného majetku připravuje investiční akci „Zvýšení bezpečnosti dopravy na Tržním
náměstí v Liberci“. Plánované stavební úpravy v řešené lokalitě se dotknou i stávajícího distribučního
zařízení určeného k dodávce el. energie, a je proto nutné zřídit přeložku takového vedení. Zmíněné
úpravy může provést dle § 47 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) pouze provozovatel (vlastník
energetického zařízení) tj. ČEZ na náklady toho, kdo přeložku vyvolal, čímž je v tomto případě
statutární město Liberec (odbor SM).
Jelikož je však nutné vypracovat projektovou dokumentaci ze strany ČEZ, je aktuálně předkládána
alespoň tato smlouva o smlouvě budoucí. Poté bude uzavřena tzv. konečná smlouva o realizaci
přeložky, která bude obsahovat i ujednání o úhradě zálohy na náklady za přeložku, přičemž přesná
a konečná výše ceny přeložky bude známá až po ukončení samotné realizace přeložky a následně
doúčtována.
Dle návrhu smlouvy o smlouvě budoucí jsou náklady spojené se zřízením přeložky zatím odhadovány
na 798.531,48 Kč (viz příloha č. 1).
Přílohy:
Příloha č. 1 - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky
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