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1)
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města Žatce projednalo nabídku spol. Vamiro s.r.o., IČ 25001469, se sídlem
Dělnická 209, Most, zast. jednatelem Romanem Trollerem a neschvaluje nabýt do majetku Města
Žatce, IČ 00265781 nemovitosti budovu s číslem popisným 2128, jiná stavba zaps. na LV č. 11141
umístěnou na pozemku zastavěná plocha a nádvoří st. p. č. 2392 zaps. na LV č. 10001 v k. ú. Žatec
a budovu bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba zaps. na LV č. 11141 umístěnou na
pozemku st. p. č. 2393 zaps. na LV č. 10001 v k. ú. Žatec, vše za kupní cenu 726.000,00 Kč vč.
DPH.
Zastupitelstvo města Žatce ukládá odboru rozvoje a majetku města zaslat spol. Vamiro s.r.o., IČ
25001469 nabídku na převod nemovitosti budovy s číslem popisným 2128, jiná stavba zaps. na LV
č. 11141 umístěné na pozemku zastavěná plocha a nádvoří st. p. č. 2392 zaps. na LV č. 10001
v k. ú. Žatec a budovy bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba zaps. na LV č. 11141
umístěné na pozemku st. p. č. 2393 zaps. na LV č. 10001 v k. ú. Žatec, vše za kupní cenu
400.000,00 Kč vč. DPH.
2)
Zdůvodnění
Rada města Žatce usnesením č. 411/16 ze dne 7. 11. 2016 předkládá nabídku spol. Vamiro s.r.o.,
IČ 25001469, se sídlem Dělnická 209, Most, zast. jednatelem Romanem Trollerem ze
dne 24. 10. 2016 zastupitelstvu města.
Společnost Vamiro s.r.o., IČ 25001469 je vlastníkem níže uvedených nemovitostí:
budovy s číslem popisným 2128, jiná stavba zaps. na LV č. 11141 umístěné na pozemku
zastavěná plocha a nádvoří st. p. č. 2392 zaps. na LV č. 10001 v k. ú. Žatec a
budovy bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba zaps. na LV č. 11141 umístěnou na
pozemku st. p. č. 2393 zaps. na LV č. 10001 v k. ú. Žatec,
Uvedené nemovitosti společnost Vamiro s.r.o. nabízí z titulu předkupního práva podle §3056
z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vše za kupní cenu 726.000,00 Kč vč. DPH.
Pozemek ostatní plocha p. p. č. 6824/13 o výměře 2.651 m2 je ve vlastnictví Města Žatce.
Pozemek zastavěná plocha a nádvoří st. p. č. 5202 o výměře 212 m2 je ve vlastnictví Města Žatce.

Stavba na pozemku st. p. č. 5202 je ve vlastnictví Pavla Šmidílka, bytem Žatec.
§ 3055 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(1) Stavba spojená se zemí pevným základem, která není podle dosavadních právních
předpisů součástí pozemku, na němž je zřízena, a je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona ve
vlastnictví osoby odlišné od vlastníka pozemku, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nestává
součástí pozemku a je nemovitou věcí. Totéž platí o stavbě, která je ve spoluvlastnictví, je-li některý
ze spoluvlastníků i vlastníkem pozemku nebo jsou-li jen někteří spoluvlastníci stavby spoluvlastníky
pozemku.
(2) Odstavec 1 platí obdobně pro stavbu, která má být zřízena na pozemku jiného vlastníka
na základě věcného práva vzniklého stavebníku přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo na
základě smlouvy uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
§ 3056 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(1) Vlastník pozemku, na němž je zřízena stavba, která není podle dosavadních právních
předpisů součástí pozemku a nestala se součástí pozemku ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, má
ke stavbě předkupní právo a vlastník stavby má předkupní právo k pozemku. Předkupní právo
vlastníka pozemku se vztahuje i na podzemní stavbu na stejném pozemku, která je příslušenstvím
nadzemní stavby. K ujednáním vylučujícím nebo omezujícím předkupní právo se nepřihlíží.
(2) Lze-li část pozemku se stavbou oddělit, aniž to podstatně ztíží jejich užívání a požívání,
vztahuje se předkupní právo jen na část pozemku nezbytnou pro výkon vlastnického práva ke
stavbě.
Aktuální použitelný zůstatek na kapitole 709 – nákup pozemků je 1.727.200,00 Kč. V případě
schválení nabytí nemovitostí bude na další jednání ZM zpracován materiál na rozpočtovou změnu a
to převod fin. prostředků z nabytí pozemků na nákup nemovitostí.
Informace z územního plánu:
V současné době je území vedeno jako plocha pro technickou infrastrukturu a vlastník požádal o
změnu na smíšenou výrobu, která se projednává ve změně č. 6 ÚP Žatec.

3)
Stanovisko odboru
Odbor rozvoje a majetku města doporučuje neschválit nabít předmětné nemovitosti do majetku
Města Žatce. Budovy prodala Žatecká teplárenská, a.s. v roce 2012 společnosti Vamiro s.r.o. za
kupní cenu 400 tis. Kč + 21% DPH. Předmětem převodu v r. 2012 byla i stavba bez č.p./č.e., garáž
na pozemku st. p. č. 5202 o výměře 212 m2 v k. ú. Žatec, která již není vlastnictvím spol. Vamiro
s.r.o. a není předmětem nabídky.
ORMM požádal o stanovisko finanční odbor ve věci platby DPH:
Dle zákona 235/2004 Sb., §56 platí toto:
Odst. (3) Dodání vybrané nemovité věci je osvobozeno od daně po uplynutí 5 let
a) od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního souhlasu po podstatné změně
dokončené stavby, jednotky nebo inženýrské sítě, nebo
b) ode dne, kdy mohlo být započato užívání stavby, jednotky nebo inženýrské sítě podle stavebního
zákona v souladu
1. s prvním oznámením o záměru započít s jejich užíváním,
2. se souhlasem stavebního úřadu, byly-li odstraněny nedostatky, pro které stavební úřad
zakázal jejich užívání, nebo
3. s oznámením o záměru započít s užíváním nebo oznámením změny v užívání po

podstatné změně dokončené stavby, jednotky nebo inženýrské sítě.
Odst. (5) Plátce se může rozhodnout, že se u dodání pozemku podle odstavce 1 nebo u dodání
vybrané nemovité věci po uplynutí lhůty podle odstavce 3 uplatňuje daň. Pokud je příjemce plnění
plátcem, lze tak učinit pouze po jeho předchozím souhlasu. Pokud plátce přijal před
uskutečněním zdanitelného plnění úplatu, ze které mu nevznikla povinnost přiznat daň, stanoví se
při uskutečnění zdanitelného plnění základ daně podle § 36
Město nemá důvod s tímto souhlasit. Ať tuto záležitost konzultují s daňovým poradcem.
4)
Přílohy
Snímek z katastrální mapy.
Žádost spol. Vamiro s.r.o. ze dne 24.10.2016.
Upřesnění žádosti spol. Vamiro s.ro. ze dne 25.10.2016.
Emailová korespondence ORMM se spol. Vamiro s.r.o. ve věci DPH.
Výpis z katastru nemovitostí LV. č. 11141.
Výpis z katastru nemovitostí LV. č. 10001.

