
                                                              Zápis 

ze schůze sdružení vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě „U kříže“, 
Rozdrojovice, konané dne 31.1.2012 na obecním úřadě v Rozdrojovicích. 

Přítomno bylo 11 účastníků a 5 v plné moci 

-  ing. Elefant seznámil přítomné se současným stavem dokončených 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 a dále  za přeložku 
VN zařízení distribuční soustavy 15% z 2.285.741,00 Kč od podpisu smlouvy a 1. splátka 
15%  343.000,00 Kč, což bylo do konce roku 2011 provedeno 

- Smejkal Vlastimil seznámil přítomné se stavem bankovního účtu .V roce 2011 bylo zaplaceno       
       členy sdružení(současný  počet členů sdružení činí 30)   4 x splátka po 25.000,00 Kč,  23 x       
        splátka po 30.000,00 Kč a 16 x splátka po 50.000,00 Kč  v celkové částce 1.590.000,00  
       Kč.Zůstatek na našem účtu č. 233694146/0300  ke dni 31.12.2011 činí 65.542,63 Kč.                                                 
       Částka  305,45 Kč byla použita na manipulační poplatky poštovní spořitelny za vedení účtu,  
       výpisy a transakce. Soupis plateb a výdajů byl přepracován do exelové tabulky na základě  
       požadavku členů sdružení a bude prezentován na stránkách www.nakrizi.cz. 

       Dále bude nutné v tomto roce provést  platbu zálohy ve výši 50% E.Onu za zřízení 49ti 
přípojných  míst, a to částku ve výši 306.250,00 Kč a dalších 15% zálohy na přeložku vysokého 
napětí ve výši 343.000,00,- Kč, splatné k 26.4.2012.  Dále platba  za právní služby Mgr. Hrtánka 
Pavla ve výši 125.000,00 Kč a dořešit věcná břemena na pozemcích p.č. 72/2 a p.č. 670/10 za 
úplatu ve výši 2 x 10.000,00 Kč. 

- Byla přečtena a odhlasována výroční zpráva viz.  www.nakrizi.cz. – hlasováno v počtu 16ti ano 
 
 
- Mgr. Hrtánek seznámil přítomné se stavem podpisů smluv o zřízení věcných břemen na 

pozemcích a dle jeho vyjádření u 9ti vlastníků pozemků nejsou podpisy zajištěny a bylo zahájeno 
podpisy přítomných části smluv o zřízení věcných břemen na pozemcích vč. předání těchto smluv 
k podpisu vlastníků pozemků(nutno podepsat do konce tohoto 15.2.2012 a vrátit všechny smlouvy 
panu Hrtánkovi, který zajistí podpisy od EONu , RWE a svazku VaK Tišnovsko . 

- Byl vznesen návrh panem Ing. Hradem o možnosti zasíťování této lokality jiným subjektem - 
firmou 

- Doplnit na našich stránkách náhled části projektové dokumentace této lokality. 

                                                                                                                 

V Rozdrojovicích dne 3.2.2012                                                Zápis provedl:  Smejkal Vlastimil 
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