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Předkládá: Radní Městské části Praha 8

Tomáš Slabihoudek
 

................................
podpis

 
Zpracoval/a/: vedoucí odboru správy majetku

Ing. Bc. Jiří Eliáš
 
Projednáno s: projednáno v komisi

RMČ pro obecní majetek dne
24.6.2021

 
Prověřil a schválil
příkazce operace:

vedoucí odboru správy majetku

Ing. Bc. Jiří Eliáš
 
K jednání přizvat: Ing. Bc. Jiří Eliáš  
K operativnímu
hlasování:

ano/ne  

 



 

Městská část Praha 8
 

105. Rada městské části
konaná dne 20.10.2021

 
NÁVRH

č. BJ 00479/2021
 
k návrhu uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
služebnosti inženýrské sítě" umístění a provozování optického vedení
pod názvem stavby "SEK Praha-Kobylisy"
 
 
Rada městské části
 
1. bere na vědomí
 "Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení

služebnosti inženýrské sítě" umístění a provozování ooptického vedení pod názvem
stavby "SEK Praha - Kobylisy.", na pozemku parc. č. 606/67 na k. ú. Kobylisy, obec Praha,

 
 
2. schvaluje
 uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské

sítě " umístění a provozování optického vedení pod názvem stavby "SEK Praha -
Kobylisy", na pozemku parc. č. 606/67 na k. ú. Kobylisy, obec Praha, mezi Městskou
částí Praha 8, jako "budoucím povinným" a obchodní korporací Vodafone  Czech
Republic a. s., (IČO: 257 88 001) se sídlem na adrese: náměstí Junkových 2808/2,
155 00, Praha 5,  jako "budoucím oprávněným", podle textu uvedeného v příloze
"Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení,



 
 
3. ukládá
    
 
 3.1 předložit "Smlouvu" dle 2. části tohoto usnesení k podpisu odpovědnému

zástupci strany budoucího oprávněného,
 Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš Termín: 19.11.2021
 3.2 předložit odpovědným zástupcem strany budoucího oprávněného podepsanou

"Smlouvu" dle 2. části tohoto usnesení k podpisu starostovi MČ Praha 8 p. Grosovi.
 Zodpovídá: Tomáš Slabihoudek Termín: 03.12.2021
 
 


