
                                                              Zápis 

ze schůze sdružení vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě „U kříže“, 
Rozdrojovice, konané dne 1.3.2011 na obecním úřadě v Rozdrojovicích. 

Přítomno bylo 17 účastníků a projektant Ing. Žďárský Vlastimil 

- Ing. Žďárský a ing. Elefant seznámil přítomné s vydaným územním  rozhodnutím na 
inženýrské sítě vč. komunikací na akci „Rodinné domy Rozdrojovice, lokalita U Kříže – 
1.etapa inženýrské sítě, které nabylo právní moci dne 28.1.2011, všichni účastníci souhlasí 
s pokračováním projektových prací na vydání stavebního povolení 

- Ing. Žďárský Vlastimil provedl nabídku na projektové práce viz. příloha 

- nutno projednat zřízení věcných břemen na pozemcích a vypracování smluv  Mgr. Hrtánkem a 
stanovení odměny za jejich vypracování 

- Smejkal Vlastimil seznámil přítomné se stavem bankovního účtu vč. jmen lidí ,kteří zaslali 
zálohu ve výši 25.000,00 Kč( k dnešnímu dni 28 vlastníků pozemků), zůstatek na účtu činí 
50.639,56 Kč a je nutné dodat 75.000,00 Kč na zaplacení poslední faktury Ing. Žďárského za 
projektové práce na vydání územního rozhodnutí, nutno zlepšit platební morálku 

- bankovní účet  č. 233694146/0300 u Československé obchodní banky a.s., útvar Poštovní       
spořitelna ústředí, Roztylská 1, Praha 4, 225 95 Praha 025, typ účtu je POSTKONTO pro 
neziskový sektor,          

     do variabilního symbolu - VS uvádějí: právnické osoby  IČO 

                                                                     fyzické osoby      RČ - pozor bez lomítek a pomlček  

      Konstantní symbol - KS  pro bezhotovostní platební styk (převodní příkazy)  1148 

     Do zprávy pro příjemce uvádějte celé jméno a přímení, tím bude platba 25.000,00 Kč na  

      projektové práce řádně  zařazena. 

- byla provedena volba nového člena do výboru sdružení, a to Ing. Reitorala Michala – 
pokladník, jelikož paní Krejčí svůj pozemek prodala, pro hlasovalo 17 účastníků schůze a 
nikdo nebyl proti 

- další schůzka byla stanovena na termín 22.3.2011 v 17,00 hod. na obecním úřadě 
Rozdrojovice 

                                                                                                                    

 

V Rozdrojovicích dne 1.3.2011                                                 Zápis provedl:  Smejkal Vlastimil 

 

 

 

 



Příloha k zápisu: 

ČÍSLO SMLOUVY U ZHOTOVITELE : ………………………..…01/2011 

 

Rodinné domy Rozdrojovice lokalita „U kříže“ - 1.Etapa inženýrské sítě 

 

Nabídka projektových prací:  

 

Stavební objekty:                         cena v tis.Kč                 

SO – 01 komunikace                           93  

SO – 02 kanalizace  splašková           115 

SO – 03  kanalizace  dešťová             115 

SO – 04 vodovod                                  78 

SO – 05 plynovod                                 26   

SO – 06 Kabelové rozvody NN                   

SO -  07 sdělovací kabely                   

SO – 08 přeložka  VN 

SO-09 DTS 22/04  kV,630 kVA        

SO-10 Veřejné osvětlení                        96   ( celkem SO-06,08,09,10)  

Ostatní práce                                         105                                  

______________________________________________________________________ 

Celkem                                                 628  tis.Kč     

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                   Cena bez DPH          DPH              Cena celkem s DPH 

Dokumentace pro stavební  povolení          628 000,-Kč        125 600-Kč            753 600,-Kč 

 

 

 

 


