
                                                              Zápis 

ze schůze sdružení vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě „U kříže“, 
Rozdrojovice, konané dne 4.10.2011 na obecním úřadě v Rozdrojovicích. 

Přítomno bylo 12 účastníků a 7 v plné moci 

- Ing.  Žďárský a ing. Elefant seznámili přítomné se současným stavem projektových prací na 
vydání stavebního povolení – inženýrské sítě vč. komunikací, kde je nutné získat souhlasná 
stanoviska od EONu , RWE a svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko, podmínkou EONu je 
nutno zaplatit zálohy na zřízení 49ti napojení do distribuční sítě (50%)  = 306.250,00 Kč, dále  
za přeložku VN zařízení distribuční soustavy 15% z 2.285.741,00 Kč od podpisu smlouvy a 
2. splátka 15% splatná do 26.4.2012 = 686.000,00 Kč. 

- Připomínky pana starosty obce Skříteckého, a to posunutí trafostanice z pozemku p.č. 638/32 na 
pozemek 638/61 o 1,5 m(vyvolat jednání na obecním úřadě za účasti starosty, pana Vojty a 
projektanta vč. zástupců  sdružení) 

- Připomínka pana Vojty, a to narovnání hranic pozemků p.č. 638/61 a 638/60 nutno dořešit se 
sdružením a projektantem.  

- Smejkal Vlastimil seznámil přítomné se stavem bankovního účtu vč. jmen lidí ,kteří zaslali zálohu 
ve výši 25.000,00 Kč( k dnešnímu dni 31 vlastníků pozemků) a zálohu ve výši 30.000,00 Kč( 
k dnešnímu dni 20 vlastníků pozemků),, zůstatek na účtu činí 1736,88 Kč a je nutné zaplatit 
doplatek  ve výši 226.800,00 Ing. Žďárskému za projektové práce na vydání stavebního povolení 
a 125.000 Kč Mgr. Hrtánkovi za vypracování smluv na zřízení věcných břemen  sítí na pozemcích, 
od 1.3.2011 a dále EON požaduje do konce roku 2011 zaplatit zálohy ve výši 649.250,00 Kč 

- Přeposlat panu ing. Chaloupkovi nové maily na všechny lidi , kteří mají pozemek v lokalitě U Kříže 

-    bude zaslán přípis všem vlastníků a spoluvlastníkům pozemků v lokalitě “U kříže“, se žádostí                                                                                        
o příspěvek na projektové práce na vydání stavebního povolení, právní služby a záloha na zřízení 
náporných bodů vč. přeložky VN (vypracuje pan Chaloupka a o distribuci se postará pan Ing. 
Halámek) 

- byla odhlasována 3.záloha na projektové práce na vydání stavebního povolení a za vypracování 
smluv na zřízení věcných břemen Mgr. Hrtánkem a záloha EONu za 49 napojení a přeložku VN, a 
to ve výši 50.000,00 Kč  – hlasováno v počtu 16ti ano 

-   Mgr. Hrtánek seznámil přítomné se smlouvy o zřízení věcných břemen na pozemcích a bylo 
zahájeno podpisy přítomných těchto smluv o zřízení věcných břemen na pozemcích vč. předání 
těchto smluv k podpisu vlastníků pozemků(nutno podepsat do konce tohoto měsíce a vrátit 
všechny smlouvy panu Hrtánkovi, který zajistí podpisy od EONu , RWE a svazku VaK Tišnovsko . 

- Další schůzka bude 10.11.2011 na obecním úřadě Rozdrojovice v 17,00 hod. 

                                                                                                                 

V Rozdrojovicích dne 12.10.2011                                                 Zápis provedl:  Smejkal Vlastimil 

 

 

 


