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1)

Návrh na usnesení

města Žatce schvaluje ukončení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o
bezúplatnérn převodu nemovitostí včetně nově budovaných staveb základní technické vybavenosti
tj. komunikací.. chodníků, odvodnění, veřejného osvětlení, zeleně a mobíliáře, uzavřenou mezi
Mčﬂżørn Žatec, IČO 00265781 n Spøı. pøz6n11‹yp‹1 5.11.6., IČO 06582231, døhøáøn 1< 30.6.2022.
Zastupitelstvo

Zastupitelstvo města Žatce projednalo žádost spol. pozemkypd s.r.o., IČO 06582231, ze dne
1.3.2022 a schvaluje výjimku Z Pravidel pro bezúplatný převod staveb základní technické
č. 523/ 15 ze dne 23.11.2015 a
vybavenosti do vlastnictví Města Žatec, schválených usnesením
to nabýt do majetku města Žatce nově vybudované veřejné osvětlení na pozemku omá půda p. p. č.
386/2 v k. ú. Bezděkov u Žatce za kupní cenu 10.000,00 Kč + DPH, dále nabýt do majetku města

ZM

Žatce nově vybudovanou komunikaci včetně chodníků a Sjezdů na pozemku p. p. č. 386/2 v k. ú.
Bezděkov u Žatce, včetně pozemku p. p. č. 386/2 V k. ú. Bezděkov u Žatec za kupní cenu 50.000,00
Kč + DPH s tím, že bude uzavřena smlouva 'o budoucí Smlouvě kupní, kdy kupní smlouva bude
uzavřena po vydání min. 25% příslušných povolení Stavebního úřadu pro stavby RD v dané lokalitě
a ﬁnální asfaltová vrstva bude provedena po vydání min. 25% příslušných povolení Stavebního
úřadu pro stavby RD V daně lokalitě.

Zastupitelstvo města Žatec schvaluje rozpočtové Opatření v celkove výši 73.000,00 Kč, a to čerpání
rezervního fondu na navýšení výdajů kapitoly 739 - nákup veřejného osvětlení a kap. 710 - nákup

komunikace.

Výdaje: 741-6171-5901
Výdaje: 710-2212-6121, org. 626
Výdaje: 739-3631-6121, org. 626

2)

73.000,00 Kč (RF)
+ 6l.000,00 Kč (nákup komunikace)
+ 12.000,00 Kč (nákup VO)

-

Zdůvodııěııí

Na základě žádosti společnosti pozemkypd

s.r.o.,

IČO 06582231,

se sídlem Trmická 848/8, Prosek,
města Žatce přijalo
Zastupitelstvo
Ph.D.,

190 00 Praha 9, zast. jednatelem lng. Pavlem Dvorským,
dne 25.6.2020 níže uvedené usnesení.
Bezúplatııé nabytí pozemku p. p. č. 386/2 v k. ú. Bezděkov u Žatce
92/20
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje bezúplatné nabytí pozemku orná půda p. p. č. 386/2 O výměře
6515 m2, zapsaněho na LV č. 330 pro obec Žatec a k. ú. Bezděkov u Zatce, včetně nově

budovaných staveb základní technické vybavenosti, tj. komunikací, chodníku, odvodnění, veřejného
osvětlení, zeleně a mobiliáře na tomto pozemku Z majetku spol. pozemkypd s.r.o., ICO 06582231,
se sídlem Trmická 848/8, Prosek, 190 00 Praha 9.
uzavřením smlouvy O budoucí smlouvě o bezúplatném
převodu výše uvedeného pozemku a staveb základní technické vybavenosti. Řádná smlouva O
bezúplatném převodu bude uzavřena nejpozději do jednoho roku od splnění podmínek pro převod
stanovených v Pravidlech pro bezúplatný převod staveb základní technické vybavenosti do
vlastnictví Města Žatec, schválených usnesením ZM č. 523/15 ze dne 23.11.2015.
Zastupitelstvo města Žatce souhlasí

S

Dne 14.9.2020 byla budoucím převadějícím spol. pozemkypd s.r.o. a Městem Žatec uzavřena
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí včetně nově budovaných

staveb základní technické vybavenosti
zeleně a mobiliáře.

V souladu

tj.

komunikací, chodníků, odvodnění, veřejného osvětlení,

Pravidly pro bezúplatný převod staveb základní technické vybavenosti do vlastnictví
č. 523/ 15 ze dne 23.11.2015 a uzavřenou Smlouvou o
Města Žatec, schválenými usnesením
uzavření budoucí smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí včetně nově budovaných staveb
základní technické vybavenosti tj. komunikací, chodníků, odvodnění, veřejného osvětlení, Zeleně a
mobiliáře dojde k převzetí veřejného osvětlení po předložení podkladů prokazujících zastavěnost
předmětné lokality nejméně 50% (tzn., že 50% pozemků určených k zastavění musí mít
s

ZM

'

zkolaudovanou nemovitost).

Převzetí stavby ZTV, včetně dotčených pozemků do majetku města Žatce schvaluje Zastupitelstvo
města Zatce, výjimku z pravidel je možné udělit pouze usnesením zastupitelstva města.

Poté Ing. Pavel Dvorský, Ph.D. žádal dne 10.2.2021 o bezúplatný převod nového veřejného
osvětlení na pozemku p.p.č. 386/2 v k. ú. Bezděkov u Žatce.
Rada města Žatce přijala dne 17.5.2021 usnesení č. 420/21 k této žádosti níže uvedené
usnesení:
Rada města Žatce projednala žádost spol. pozemkypd s.r.o., IČO 06582231, se sídlem Trmická
848/8, Prosek, 190 00 Praha 9 a doporučuje Zastupitelstvu města Žatce schválit výjimku z Pravidel
pro bezúplatný převod staveb Základní technické vybavenosti do vlastnictví Města Žatec,
schválených usnesením zastupitelstva města č. 523/ 15 ze dne 23.11.2015, a to bezúplatné převzetí
veřejného osvětlení na pozemku orná půda p. p. č. 386/2 v k. ú. Bezděkov u Žatce s tím, že bude
uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene na vedení veřejného osvětlení na náklady žadatele a
Současně bude žadatel do doby uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí, včetně nově
budovaných staveb základní technické vybavenosti (pozemku orná půda p. p. č. 386/2 V k. ú.
Bezděkov u Žatce), hradit náklady na spotřebovanou elektrickou energii.
0

'

'

Upozorňujeme, že kuvedenému materiálu bylo zamítavé stanovisko DRM kpřevzetí VO před
splněním podmínek vyplývajících z uzavřené smlouvy a pravidel. Dle katastru nemovitostí došlo k
oddělení dvou částí pozemku a to p. č. 386/ 150 a 386/ 151 v k.ú. Bezděkov u Žatce a převedeny na
třetí

osobu.

Současně uvádíme, že pozemek orná půda p.p.č. 386/2 vk.ú. Bezděkov u Žatce, který má být
předmětem převodu měl v 9/2020 výměru 6515 m2. Nyrıí dle výpisu Z katastru nemovitostí má
výměru 4041 m2. Došlo k oddělení částí pozemku a jejich převodu další osobě. Na předmětných
pozemcích měla být umístěna zeleň a mobiliář. S Odborern místního hospodářství a majetku a
S Odborem rozvoje města nebyla konzultovaná žádná změna projektu ani stanovených podmínek
pro budoucí převod.
Na základě tohoto zjištění jsme v 4/2021 oslovili jednatele Společnosti pozemkypd s.r.o. Ing. Pavla
Dvorského, Ph.D. o vyjádření.

Dotaz

OMHM'

Vážený pane Ing. Dvorský, Ph.D.,

Vaší žádost O převzetí veřejného osvětlení v ulicí Žateckých letců jsme předložili na jednání rady
města dne 29.3.2021. Rada města v této věci nepřijala usnesení. Zádáme Vás O vyjádření ke změně
výměry pozemku orná půda p. p.č. 386/2 v k. á. Bezděkov u Zatce.

Předmětem Smlouvy o uzavření budoucí Smlouvy o bezuplatném převodu nemovitostí včetně nově
budovaných staveb základní technické vybavenosti tj. komunikací, chodníků, odvodnění, veřejného
osvětlení, zeleně a mobiliáře ze dne 14. 9.2020, je mimo jiné pozemek orná půda p. p.č. 386/2 v k. ú.
Bezděkov u Žatce o výměře 6515 m2. Nyní tento pozemek má výměru 4041 m2.

Došlo k oddělení a převodu částí pozemku, na kterých mělo být dětské hřiště, mobiliář a zeleň.
Konzultoval jsem věc ještě S Ing. Patakym Z Odboru rozvoje města a ani oni nejsou seznámeni, ani S
nimi nebyla konzultována změna podmínek pro případný budoucí převod nemovitostí včetně staveb

základní tech. vybavenosti.

Děkuji za informaci.
Petr Jelínek, ref

OMHM

Sdělení Ing. Pavla Dvorského. Phi). ze dne 28.4.2021

.'

Dobrý den pane Jelínku,
nemohu souhlasit s tím, co níže uvádíte, tedy opětovně upřesňuji: změna vlastníka pozemků nemá z
našeho pohledu žádný vliv na dohodu s městem. Tato dohoda bude v zákonných mezích 100%
naplněna. Dodatkem lze změnit dohodu bez závažných uprav, pokud to bude nutné.

Důvodv oddělenípozemký;
Společnost pozemkypd s.r.o. nechala zpracovat vlastním nákladem projekt na kanalizační

větev s

Rozhodl jsem, že v této nové lokalitě a 21.století musí být
připojkami vkompletní naší
kanalizace a chtěl jsem tuto vybudovat, aby to bylo do budoucna připravené na napojení budoucích
uživatelů rodinných domů, což si 21.století zaslouží i v Žatci. Tato dokumentace byla projednána
jak smístně příslušným stavebním úřadem vroce 2020, tak svedením města na Radě města
9.11.2020 (kde jsme tuto problematiku diskutovali 2 hodiny, chyběl pouze 1 radní místostarosta
1ng.Laibl, ostatních 6 radních bylo po celou dobu přítomno), tak i s případným budoucím
provozovatelem páteřní větve bez připomínek. Do doby než dojde k vybudování hlavní kanalizační
větve ze Žatce do Bezděkova jsem chtěl se souhlasem vlastníka vybudovat na nejbližší parcele ke
komunikaci na Bezděkov dočasnou centrální ČOVS kapacitou 50 EO. Tedy při předpokládaném
počtu 4 osoby/ 1 RD by to byla kapacita pro cca 12 RD. Po konzultaci s hydrogeologem by ale
nebylo možné tuto přečišteˇnou vodu z důvodu velké kapacity zasakovat na jednom místě. Tedy jsem
se dohodl na možnosti odvodu přečištěné vody do 4 oddělených cipů uprostřed přes tlakové hadice.
S novým vlastníkem jsem se Coo zmařeném projektu kanalizace) na dočasně možném zavsakovani
nebot' jen příprava
domluvil. Nechtěl jsem tuto záležitost projednávat zdlouhavě s odborem
naší společné smlouvy trvala cca 3 roky od doby, co jsem tuto oficiálně požadoval. Vzhledem
seděli,
a také někteří úředníci Űtteří na
ktomu, že o této problematice věděla kompletní
jednoduché
naší
smlouvy
ápravy
v rouškách si je nepamatujij, domnívám se, že budoucí řešení
dodatkem není v rozporu S platnou legislativou ani judikaturou. Takto jsem se se zástupci Města i
lokalitě.

r

I

MH

RM

RM

neoﬁciálneˇ dohodl.

Bohužel i přes moji velkou snahu se mi nepodařilo se S Městem dohodnout na finanční spoluúčast
na vybudování kanalizační větve pro kompletní lokalitu budoucích 49 RD a z celé plánované akce
sešlo. I když jsem osobně zbytečně ﬁnancˇně prodělal na neuskutečněné projektové dokumentaci
zpracované kanalizace, musel jsem Z důvodu koordinace dalších navazujících stavebních praci
r

I

pokračovat a nemohl jsem čekat na připadnou dohodu zastupitelů, která vŽatci je velmi často
„velkou nekoncepční loterii
vlastníkem jsem í přesto dohodnutý, že dle platného povolení se mobiliář včetně zeleně na
oddělených parcelách zrealizuje, což dle mých zjištění (která byla dopředu na Městě konzultována)
nemá žádný vliv na porušení Stavebního zákona, územního plánování či jiných legislativních

S novým
l'l0ľ'€l7'l..

Takto v krátkosti vyjádření k Vašim dotazům. Pokud
podrobnější objasnění.

Vám bude něco

nejasné,

jsem kdispozíci na

úspěšně Spěje do Splnění cíle, který si celý můj tým stanovil a to je vybudovat bydlení
pro 49 rodin v samostatných rodinných domcích (což je cca 150-200 občanů a občánků... ) a ukázat
městu Žatec, že jsme zde Stejně schopní (i s překážkami) jako např. v Říčanech, tzn. jedničky
v bydlení v ČR!
P. S. Lokalita
.`

Hezký den.
Pavel Dvorský

základě další žádosti žadatele došlo k neprojednání usnesení Rady města Žatoe č. 420/21 V
Zastupitelstvu města Zatce S tím, že Ing. Pavel Dvorský, Ph.D., požádá O změnu formy převodu
Z bezúplatného na úplatný.

Na

Tuto variantu lng. Pavel Dvorský, Ph.D. byl osobně projednat v radě města dne 18.10.2021, kdy
bylo dohodnuto, že zašle Svůj návrh převodu infrastruktury.

Předkládáme žádost spol. pozemkypd s.r.o., IČO 06582231, se sídlem Trınická 848/8, Prosek,
19000 Praha 9, ze dne 1.3.2022, zast. jedııatelem Ing. Pavlem Dvorským, Ph.D., doručenou
dne 23.3.2022, 0 úplatné převzetí veřejného osvětlení a pozemku včetně komunikace na
pozemku p. p. č. 386/2 V k. ú. Bezděkov u Žatce.
Společnost Se v žádosti ze dne 1.3.2022 zavazuje, že veškeré ﬁnanční prostředky obdržené za
úplatné převody věnuje na Sportovní, kultumí, zdravotní či Sociální činnosti městských či místních
organizací dle doporučení města Zatce.
vr

Emailová komunikace S Ing. Dvorským ze dne 30.3.2022 ve věci upřesnění a doplnění zadosti:
Dobrý den pane

Jelínku,

děkuji za email, moje vyjádření viz níže červeně.

Když jste mi volal, měl jsem jednání a nemohl hovořit. Volal jsem Vám Zpět po
nebyl V kanceláři. Zítra Vám Zavolám k detailu možného postupu.
Děkuji.

Hezký den.
Pavel Dvorský
paveldvorsky.oz s.r.O.
Ing. Pavel Dvorský, Ph.D.
skype
:T-Íoz

kance
€77ma“"
_-

-

jednatel

17.00, ale to

už jste

@

uıvıltvurskı.,

Spolecnost paveldvorskycz
právní úpravou (GDPR).

s.r.o.

Zpracovává Vase osobni udaje v souhlasu S aktualni

Fro
Sent
To:
Cc:

v kú

Subj

Bezděkov = ul.Žateckých

letců

Vážený pane

Dvorský,
připravujeme k projednání v orgánech města Vaší žádost o uplatný převod komunikace a
v lokalitě Bezděkov. Prosím o upřesnění zda plánujete nyní S případným převodem
komunikace převést na město ipozemek pod komunikací. Pokud ano, měl by být převod
jednoduší bez věcných břemen na těleso komunikace a břemene na vedení VO. Ano, celé
lng.

VO

parcˇíslo, víz žádost.

Pro případný úplatný převod a dřívější převod komunikace a VO (myšleno před dokončením
zastavěnosti RD min. 50% dle smlouvy budoucí a pravidel) se nám nabízí varianta Zrušit
smlouvu O budouci Smlouvě dohodou a realizovat jednotlivé převody na vjäimku Z pravidel.
Smlouvu dohodou zrusˇíme. Dle mých info Z RM pravidla uplatných převodů Město Žatec
nemá a pro úplatný převod tedy neplatí podmínka min. 50% zastověnosti, toto je jedna
Z podmínek bezáplatného převodu, který mi realizovat nebudeme.
Tento převod by se mohl realizovat na zákaldě jednotlivých usnesení ZM. Ano, souhlasim
S navrženým postupem.
Děkuji za informaci, případně se můžeme zítra spojit k osobnímu projednání. Zavolám, děkuji
za spolupráci. pd
Přeji

přýemný zbytek dne

Jelínek

Žádost spol. pozemkypd s.r.o. včetně upřesnění byla dne 11.4.2022 předložena k projednání Radě
má udělat průzkum,
města Zatceakterá projednala uvedený materiál a věc odložila S tím, že
Zda někde v CR Íìınguje úplatný převod staveb a nemovitostí a Za jakých podmínek.

OMHM

Opakovaně byl materiál předložen na jednání Rady města Žatce dne 13.6.2022. Materiál byl
doplněn O částečné výpisy Zpravídel, směrnic apod. měst ohledně Stanovení ﬁnančních podmínek
převodu staveb ZTV. Zdrojem informací jsou Webové stránky měst Ríěany, Ceské Budějovice, Jeseník,
Rožnov pod Radhoštěm a Vsetín.
Rada města Zatce nepřij ala usnesení a uložila předložit materiál na jednání Zastupitelstva města.
stavbu „Výstavba rodinných domů k. ú. Bezděkov u Žatce, p.ě. 386/2 - část Stavby veřejné
Osvětlení“ je vydán kolaudační Souhlas S užíváním stavby ze dne 26.1.2021.
Dle aktuální informace je nyní vydáno 15 stavebních povolení na výstavbu RD.

Na

Stav RF ke dni 02.06.2022 činí 10.842.000,00 Kč.

3)

Stanovisko odboru

OMHM doporučuje schválit dle návrhu na usnesení

i

S

ohledem na

přijaté usnesení

RM

č.

420/21

ve věci převzetí VO. Spol. pozemkypd S.r.o. není stavebníkem RD a není schopna ovlivnit rychlost
výstavby RD soukromými Subjekty.
Pokud budou schválena nová pravidla O úplatném převodu, budou se tyto vztahovat primárně na
nově uzavírané Smlouvy.

Navrhujeme upravit pravidla pro převod staveb ZTV. Návrhem úpravy bude možnost odkupu
staveb ZTV a případně zastavěnost území při převzetí staveb ŽTV. Návrh nových pravidel bude
předložen RM a ZM (předpoklad ve 4. čtvrtletí roku 2022). Navrhujeme projednat model
aplikovaný v Českých Budějovicích, kdy je možnost převodu bezúplatně a úplatně za symbolickou
cenu uvedenou v pravidlech. Návrh pravidel projednáme S ﬁnančním odborem a právníkem města.
Stanovisko správce veřejného osvětlení VO). spol. Technické Správa Města Žatec. S.r.o. Z 2/202l
případě převzetí budeme potřebovat výchozí
dle našich požadavků.
Firma provedla instalací
a technickou zprávu zařízení. Při převzetí je riziko
revizní Správu, Skutečné Zaměření Stavby
dokážeme snížit svítivost na 30%.
aplikací
v
minimální. Osvětlení bych nechal provozu,

VO

(_

VO

V

S pozdravem
lng. Andrej Grežo
jednatel

Technická správa města Žatec,

S.r.o.

OMHM:

Stanovisko TSMŽ S.r.o. je v souladu S žádostí spol. pozernkypd S.r.o. Vpřípadě
převzetí veřejného osvětlení bude Město Žatec provádět Opravy a údržbu Zařízení na své náklady.
Vpřípadě poškození veřejného osvětlení třetí osobou může toto být řešeno vrámci pojištění
majetku Města Žatec. Případné opravy V rámci záručních podmínek.
Pozn.

4)

Přílohy

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí včetně nově budovaných

staveb základní technické vybavenosti tj. komunikací, chodníků, odvodnění, veřejného osvětlení,
zeleně a mobiliáře ze dne 14.9.2020, včetně příloh č. 2 a č. 3
Žádost spol. pozemkypd S.r.o. ze dne 1.3.2022
Kolaudační Souhlas S užíváním Stavby ze dne 26.1.2021 Snímek z katastrální mapy
Výpis Z katastru nemovitostí
Průzkum v rámci vybraných měst - převodu staveb základní tech. vybavenosti

VO

,WM

;:ı‹šfz=.v_ø

SMLOIJVA

0 uzavření budoucí smlouvy o heıúplatném převodu nemovitostí
včetně nově budovanýcłı staveb základní technické vybavenosti tj. komunikací,
chodníků, odvodnění, veřejného osvětlení, zeleně a ınobilìáře

uzavřená podle § 1785 a násl.

Budoucí převádějící:

z.č.

89/2.012 Sb. občanského Zákoníku v platném znění

pozemkypd s.r.o.
se sídlem Tnnická 848/8, Prosek, 190 00 Praha 9

ICQ 06582231
DIC CZ13658223 l

zastoupena Pavlem Dvotským, j ećlnatełem Společnosti
Společnost je zapsána V obchodním rejstıˇil-cu, vedeném 1.1 mëstslcého
Soudu V Praze, oddíl C, vložka 284745
(dále jen budouci převádëjitzí)

Budoucí nabyvatel:

Město Žatec

se sídlem náměstí

IČO 00265781
DIČ CZ00260428

Svobody

č. p. 1,

438 01 Žatec

Zastoupené Mgr. Zdeňkou Hamousovou, Starostkotı
(dále jen budouci nabyvaiel)

I.

Smlouvy j e závazek smluvních stran uzavřít za dále Sjedııanýclı podmínek
v budoucnu, smlouvu O bezúplatném převodu, jejímž předmětem bude bezúplatný převod
nemovitosti pozemku orná půda p. p. Č. 386x'2 O výměře 6515 m2, zapsaného na LV č. 330
pro obec Žatec a lc. ú. Bezděkov u Žatce, včetně nově buđovanýcłı staveb základní teelmické
vybavenosti tj. komunikací, chodníků, odvodnění, veřejného osvětlení, zeleně a mobìliáře na
tomto pozemku dle územního rozhodnutí sp. zn. MUZAS/23686/2019/SU/Re,
ze dne 18.9.2019, které nabylo právní mocí dne 24.10.2019 a
č.j, MUZA 36796/2019
projektové dokumentace „VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ, k. ú. Bezděkov u Žatce,
p.č, 386f2“, kterou vypracoval PRINKOM spol. S no., IČO 04594932 a tvoří přílohu Č. 1 této
1.

Předmětem

této

smlouvy, Z majetku budoucího převádëjícího do maj etlcu budoucího nabyvatele.

Smluvní Strany se dohodly, že nejpozději do jednoho roku od Splnění podmínek pro převod
stanovených v Pravidlech pro bczúplatný převod staveb základní technické vybavenosti do
vlastnictví Města Žatec, schválených usnesením Zastupitelstva města Žatce č. 523/ˇ 15 ze dne
23.11.2015 (dále jen Pravidel), které tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy, uzavřou Smlouvu O
bezúplatném převodu., jejíž předmětem bude pozemek a stavby uvedené v odst. 1 tohoto
2.

článku.

je povinen bezodkladně po Splnění všech bodů a podmínek
dlcch informovat písemně o této skutečnosti budoucího nabyvatele.

Budoucí převàdëjíci

1
`

II.

Budoucí převádějící je výlučným vlastníkem pozemku Orná půda p. p. č. 386.f2 o výměře
6515 ml, zapsaného na LV č. 330 pro obec Žatec a k. Li Bezděkov u Žatce (dále jen
„předmětný pozenˇıek“), zapsaný u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrálnjlšo
1.

pracoviště Žatec.

má záměr na předmétném

pozemktı na základě územního rozhodnutí
36796/2019 ze dne 18.9.2019, které nabylo
sp. Zn. l\'IUZASf236S6f20l9/SUÍRD, č.j,
povolení
sp. zn. MUZASM5603/20ì9!SU/Re, ć.j.
Stavebního
a
24.10.2019
dne
moci
právní
právní moci dne 13.5.2020, realizovat
které
nabylo
dne
2.4.2020,
ze
11003/2020
IVÍĹIZA
Bﬂzúčt-zøv
RoD11\n~o'zˇcH
ú.
n żﬂżﬂﬂ, p.č. 385/2“ (ááıﬂ jen
K.
DOMŮ,
stavbu ,JVÝSTAVBA

2.

Budoucí převádéjící

MUZA

budou spočívat mimo jiné v budování staveb základní technické
chodníků, odvodnění, veřejného osvětlení, zeleně a rnobilíáře na
komunikací,
vybavenosti tj.
dokumentace pro stavební povolení „VÝSTAVBA
projektové
dle
těchto pozemcích,
Stavba). Stavební práce

RODINNÝCH DOMŮ, k. ú. Bezděkov u Žatec,

p.č. 386/2*", odsouhlaserıé

Odborem

rozvoje

ze dne 13.5.2020 a územního rozhodnutí sp. zn.
města, zn. MUZA
36796/2019 ze dne 18.9.2019, které nabylo právní
MUZA
MUZAS/23686Í2019ť'SU/Re, č.j,
nedílnou Součástí této Smlouvy.
jsou
moci dne 24.10.2019 Přílohy č. 1 a 2
17045x'2020,

Budoucí nabyvatel si vyhrazuje právo v rámci správn.ícl1 řízení týkajících se stavby vyjádřit
staveb
se ke stavbě Samotné jako budoucí nabyvatel pozemku dotčeného stavbou a budoucích
Budoucí
Stavby.
se
provádění
týkající
podmínky
podrobné
na nich vybudovaných a stanovit
základní
nabyvatel má právo zůčastňovat se kontrolních dnů vprůbëhu provádění stavby

3.

technické vybavenosti.

Budoucí převádéjící Se zavazuje předmětnou stavbu Zlıotovìt plně v souladu S projektovou
dokurnentací, která je součástí této Smlouvy, a S podmínkami, které budou Zakotveny v
příslušných správních rozhodnutích týkajících se této Stavby a ve vyjádření Odboru rozvoje

4.

města Zn.

MUZA 17045/2020 ze dno 13.5.2020.

HI.
kolaudací na náklady budoucího převádějícího
dokončené stavby zaměřeny geometrickým plánem a tím určena přesná výměra dotčeného
předmětného pozemku, který bude předmětem smlouvy o bezúplatném převodu.
1.

Po dokončení staveb budou před

její

Budoucí převádéjící se touto smlouvou zavazuje, že ve lhůtě sjednané v článkıı 1. odst. 2
této smlouvy bezplatně protokolarnč předá budoucímu nabyvatclí stavbu v rozsahu projektové
dokumentace dle přílohy Č. 1 této smlouvy.

2.

3.

Budoucí převádăjící prohlašuje, že na pozemkı neváznou Žádné dluhy, zástavní práva ani
í vady, neuvedené v této smlouvě nebo nezapsaná na příslušném listě vlastnictví,
2

platném ke dni podpisu této Smlouvy. Budoucí rıabyvatel V této souvislosti prohlašuje, že je S
existencí právních či falctických vad předmětného pozemku seznámen, že proti tomu nemá
*.-ˇýłnady a že nepředstavují překážku uzavření budouci Smlouvy.

Budoucí převádăjíoí se zavazuje převáděné nemovitosti nezatížit právy třetích osob ani
žádnými právními povinnostrni, zejmena dluhy, zástzıvami. Věcná břemena je budoucí
převádčjící oprávněn sjednat pouze taková, která jsou nezbytně nutná pro realizaci stavby.
4.

IV.

Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají podle své pravé a Svobodné vůle,
v tísni a za nápadně nevýhodııých podmínek, že je pro né určitá a srozumitelné, a na
důkaz toho j i opatřují Svými podpisy.
1.

nikoli

Nabytí nemovitostí včetně nově budovaných staveb základní technicke vybavenosti tj.
komunikaci, chodníků, odvodnění, veřejného osvětlení, zeleně a mobilìáře dle této smlouvy
bylo Schváleno usnesením Zastupitelstva města Žatce č. 92;/'20 ze dne ze dne 25.6.2020.
2.

Q
3.

Smluvní Stranyberou na vědomí, že smlouva bude v souladu se Zákonem

č.

340/2015

Sb.,

O zvláštních pod.min.l-táoh účinnosti nělcterých smluv, uveřejňovátu' těchto smluv a o registru
smluv uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz
smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv budoucí

dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašuji, že tato
Smlouva neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zákona Č. š4()ﬂ'2CIl5 Sb., a proto
nabyvateí, a to nejpozději do 30

souhlasí se zveřejněním celého textu Srnlou\ry.
4.

Tato Smlouva nabývá

úıˇıinrıosti

dnem

Zveřejnění Smlouvy

v registru smluv dle bodu

3.

tohoto odstavce.

Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech
Smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
5.

6.

S

platností originálu, Z

nic-lıž

každá

a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanýrni dodatky,

Změny

podepsarıými Oběma smluvními stranami.
7-

Nedílnou součástí

této

Smlouvy jsou tyto přílohy:

- stavební dokumentace pro stavební povolení „VÝSTAVBA RODINNÝC-H
DOMŮ, lc. ú. Bezděkov u Žatee, p.č. 386/2", zpracovaná PRINKOM spol. S r.o., IČO
04594932
Č.

1

č.

2

-

Pravidla pro bezúplatný převod staveb základní

vlastnictví

teclırıiclcé

vybavenosti do
523,' 15 ze dne

Města Žatec, schválených usnesením Zastupitelstva města č.

15
3

č.

3

- výpis Z katastru nemovitostí budoucí převáděné nemovitostí

V Zatcı, dne
v

_

v
Žatec
Mate

_

it.

~'à*3-

1\fIgr.ZdeňkaHaInOusOv
Síﬁmsﬂđﬂmčsta

.

n

ĂĚĚU

pozenıkypd s.r.o.
Pavel Dvorský
jednatel společnoìfi

ą

Pravidla pro bızúplałný převod staveb zâklgdní technické vybavenosti
vlastnictví

Města Zıtec

do

řádně
Podle těchto pravidel budou do vlastnictví Města Žatec bezúplatně převáděny
Z'í`V“)
jen
„stavby
(dále
vybavenosti
technické
základní
dokončené a zlrolaudovane Stavby

vybudované soukromými investory.

Pro účely těchto pravidel se stavbami ZT V rozumí:
- místní komunikace včetně součásti a. příslušenství (dle §12 zák. č. 13/1997 Sb., o pozenmich
konıunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vč. pozemků zastavěné těmito komunikacemí
-

veřejné osvětlení

V případě, že budoucí investor (předávajicí) plánuje zařazení jím budované stavby ZTV do
je
veřejné Sítě, tj. bude-li se jednat o budoucí převod stavby ZTV do vlastnictví Města Žatec,
o
Smlouvu
Žatec
(přebírajíoi)
Městem
S
uzavřít
povinen před vydáním Stavebního povolení
podmínky
budou
Smlouvy
Součástí
této
Nedílnou
ZTV.
stavby
převodu
o
Smlouvě
budoucí
pro provádění Stavby ZTV stanovené přebirajícín-L a správcem komunikací, veřejného
zúčastňovat se
pros lranství aveřejného osvětlení. Smlouva bude obsahovat pré.voˇI\›íěsta Žatec
kontrolních dnů v průběhu provádění stavby ZTV (pepř. Městem Zatec pověřeného zástupce).
Projektová dokumentace musí být předem projednána a odsoulılasena Městem Žatec
šíře dle ČSN),
chodníků
(min.
a
komunikací
šířka
bude
vyřešena
projednání
rámci
ORMM, V
-a
podldadové vrstvy, ucprašný povrch, parkovací stání, umístění kontejnerů na komunální
zeleň
atd.
mobiliář,
městský
Separovaný odpad,
Základní podmínky pro převzetí Stavby veřejného osvětlení:
Ve fázi projektování stavby kontaktuje investor správce veřejného osvětlení, který navrhne
dle místních podmínek 8 pravidelných revizí:
možnost připojeni přímo na Stávající rozvody, nebo nutnost zřídit nový rozvadčč
S

měřením,

nejvhodnější místa napojení na stávající zařízení,
typy svítidel včetně zdrojů,
~
typy sloupů ajejìch výšku,
typy a průřezy kabelů vhodných pro danou oblast.
Vzdálenosti mezi jednotlivými sloupy vyplynou z výpočtů projelclanta tak, aby osvëtlenost
komunikace novým zařízením odpovídala normě ČSN EN 13201
-

_

Základní podmínky pro převzetí komunikace či veřejného prostranství:
-

-

pozemek pod konıunikací, choduíkem a veřejného`pros11`anSı:ví bude převeden do
vlastnictví Města Zatec současně S převodem stavby,

ncprašný povrch komunikace i chodníku,
chodník bude oddělen od komunikace obnıhníkem,
odvodnění povrchů komunikace či chodníku,
uložení inženýrských síti v převáděných pozemcích bude zapsáno V katastru
ncniovìlosu' formou věcného břemene či zřízení Služebnosti,
výstavba vrozvojove lokalitě musí být vsouladu S vyhlásˇkou č. 501/2006 Sb.,
obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, dle §
'-JO

ods. 2 tzn.:

veřejných prostranství zahrnují zpravidla Stávající a navrhované pozeııdcy
technické
jednotlivých druhů veřejných prostranství a další pozenılcy související dopravní a
každé
inﬁastnıktury a občanského vybaveni, slućiteine S účelem veřejných prostranství. Pro

„Plochy

dva hektary zastaviteìné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo smíšené
obytné se vymezuje S touto Zastavitelnou plochou Souvisejicí plocha veřejného prostranství O
výměře nejméně 1000 ma; do této výměry se nczapočítávají pozemní komunikace.“
pokud se bude jednat o Zastavitelné plochy menší než dva hektary bude výměra plochy
veřejného prostranství řešena individuálně,

Před podpisem Smlouvy o převodu stavby

Městu Žatec
-

-

-

-

ZTV je investor (prodávající) povinen dále doložit

(přebkajíciınu):

Originál nebo ověřenou kopii kolaudačního souhlasu.
Geodetické mměřeni Stavby ZTV a to 1x v listinná podobě a 1x v elektronické verzi
na
(DVD) nosiči, pro zanesení do pasportu.
1x projektovou dokumentaci skutečného provedeni stavby ZTV v listinná podobě (v
pıˇípadê, že v průběhu výstavby došlo k odehylee od schválené projektové
dokumentace jedno paré projektové dokumentace ověřené stavebrıtru úřadem v Žatci.
Originál dohody mezi investorem - předávąìíeím a zhotoviteiem provádějící realizaci
stavby ZTV, že veškerá práva plynoucí ze zá:-nky na vady dila (záruka týkající se
Stavby komunikace či choclníku bude Sjednăna nejméně na 36 měsíců) přecházi na
přebirajícího a tento bude oprávněn tyto vady v záruční době reklarrıovat a požadovat
jejich odstranění po zhotoviteli stavby.
Pro převzetí veřejného osvětlení - podkìady prokazující Zastavérıost předmětné
pozemků určených kzastavěni musí mít
(tzn, že 50
lokality nejméně 50
zkolaudovanou nemovitost) a výchozí revize veřejného osvětlení.
Pro převzetí kornıuıikace - podklady prokazující zastavěnost předmětné lokality
pozemků určených k zastavěııí musi mit Zkolaudovaııott
(tzn, že 50
nejméně 50

CD

%

nemovitost).

%

%

%

V případě, že investor stavby ZTV do vlastnictví města dopravní či technickou inﬁastruktunı

pozemlců pod nitni, zeleně, mobìłiáře nepřevede, Sám Svým nákladem zajišťuje jejich
Správu a provozování (údàba, odklizení sněhu, sjízdnost a. dostupnost pro vozidla odvozu
odpadů apod.)
vč.

Převzetí stávající Stavby

posuzováno obdobně.

ZTV

a Stavby, na které

by-'io

již

vydáno stavební povolení, bude

Ffevzeti Stavby ZTVL Včetně ŮUÍÖGHÝCĎ PGZČITIRŮ, do ınajctku Města Žatec eohv:ılu_ÍL“Zastupitetstvo města Zatce, výjimku ztčchto Pravidel je možno udělit pouze usnesením
Zastupitelstva města..

Tato Pravidla byla schválena usnesením Zastupitelstva města Žatec
účinnosti dnem Schválení tj. 23.11.2015.
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'VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evìdovaný k datu 09.09.2020 09:15:03

-

Vyhofoveno bezúpiatně dálkovým přístupem pro účel: Správa majetku,

2020 pro Město Žatec

č.j.:

Obec: 566985 Žatec
Okres: CZ0l24 Louny
List vlastnictví: 330
Kat.ůzemi: 603546 Bezděkov u Žatoe
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)
I‹fﬂﬂﬁ±fif‹‰»á
A
vpzávvﬂènżřipeiie pŤì1íì;ÍÍí“““
i;
Vlastnickě právo
06582231
pozemkypd s.:.O., Trmioká 843/8, Prosek, 19000 Praha 9

PM
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-

čásrˇaćný VÝPIS
B Nemovitosti

Pozemky
Paľcela
386/2

_2ýmë;a[m2] Druh pogę@kgWÍ__W
S515 øzná púáz

Způsob využiýiﬁ
0

Ai

B1 Ůěcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí V části B

Ěez zápisu

Způsob Ochrany
zemědělský půdní
fond
ý0w0"WW0ý0řř

Čľývěcná p:ŠŠa0zaĚěžujíCí nemovitosti V části B včełšěýeouvisejìcích údajů
01050ÍĚŠšŠĚŠnĚ§000Íđ0šìši
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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující Stav evidovaný k datu 06.06.2022 12:55:02
Okres: CZ0424 Louny
Obec: 566985 Žatec
ﬂu.úZemi: 603546 Bezděkov u Žatce
List vlastnictví: 330
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)
_

Tšfpjfztahu

_

W

_

_

vv

spoeıvající v povinnosti strpění uložení a provozování inženýrské sítě vodovodního řadu
a S tím související umožnění vstupu a vjezdu, za účelem údržby, oprav a odstranění
havárii na inženýrské siti, a dále zdržení se stavební činnosti a výsadby stromů
dle GP č. 486-6153/2021
Oprávnění pro
Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská
1689/14, Tznøvany, 41501 Tøpıinﬂ, ač/Ičoz 49099489
Povinnost k
Parcela: 386/2
Listina Smlouva O zřízení věcného břemene - úplatná SVS/TP 311/22, CES 2322/2021/PANO
ze dne 08.02.2022. Právní účinky zápisu k okamžiku 25.02.2022 09:50:13. Zápis
proveden dne 18.03.2022.
V-669/2022-533
Pořadí k 25.02.2022 09:50
O

Věcné břemeno chůze a jízdy
Oprávnění pro
Parcela: 386/135, Pazcela: 336/136
Povinnost k
Parcela: 386/2
Listina Smlouva kupní, o zřízení věcného břemene - ůplatná ze dne 07.04.2022. Právní
účinky zápisu k okamžiku 13.04.2022 13:26:08. Zápis proveden dne 05.05.2022.
V-1300/2022“533
Pořadí k 13.04.2022 13:26
-

,

Pozn ánky

a

ćaıši øháøhnê údaje

-

nez zápisu

1omĎ§” a upozornění - Bez zápisu

0Ě5ývecí7eítuly“a jiné podkladvýzspisumúwüà;

2

"”

'

2

W

2222 37

ííywr

żwáxèżżż

'

ÍWWŇÍÍV

"Í

istina
v

Smlouva kupní ze dne 21.03.2018. Právní účinky zápisu k okamžiku 22.03.2018 09:55:46.
Zápis proveden dne 12.04.2018.
V-1014/2018-533
Pro: pozemkypd s.r.o., Trmická 848/8, Prosek, 19000 Praha 9
RČ/IČO: 06582231
Vztah bonitovsných púdnë ekologických jednotek (BÉEJÍ k parcelám

BPEJ
""
' Výměrafmżj
12112
497
12212
3544
kud je výměra bonítních dílů parcel menší než výměra parcely, zbytek parcely není bonitován
Earcela _"
385/2

_

0

„pp
""

_

_

Nemovitosti jsou V územním obvodu',”'”Íe kterém vykonává stššfıíňsprávu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec, kód; 533.
Strana 2

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 06.96.2022 12:55:02
oheøz 586985 žnızøø

Okres: CZ0424 Louny
Kat.území: 603546 Bezděkov u Žatce
v kat_ území jsøu pozemky

List vlastnictví: 330
čiselnýccﬂřacžch (St. = stavební parcela)

Vemovitosti jsou V územním obvodu, ve kterém vykonává Státní správu katastru nemovitostí ČR:
Kat astrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec, kód: 533.

Vybotoveno:

Vyhotovil:
Český úřad Zeměměřický a katastrální - SCD

W

06.05.2022

12:57:32

Neﬂìcúi tosti jsou V űzemnífrı chvodu, ve kterém vyknššăvá státní správu katasfřu nemovitosti
'
'ˇ
Katastrálnı ura d pro Ústecký kraj x Katastrální _nracovištë Žatec, kód: 533.

strana
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7

Průzkum ,v rámci vybraných měst - převodu staveb základní tech. vybavenosti
Částečný výpis Směrnice města Říčany č. 2l201, kterou se stanoví postup pro
zřizování a převod staveb a objektů do majetku města

TYP

PŘE\/ODLˇJ
Do majetku města Ríčany budou objekty infrastruktury a příslušné pozemky
převáděny včetně všech součastí a příslušenství, a to:
městem Říčany na základě
a) bezúplatnë - darovací Smlouvou mezi žadatelern a
uzavřené Smlouvy. .Jedna se O preferovaný Způsob převáděni objektů infrastruktury
do majetku
města;
dle Zasad, část druha, ČI. 5.
b) S příspěvkem na vybudování infrastruktury
Připouští-li uzavřena Smlouva
infrastruktury.
c) s příspěvkem na vybudování
Schválená Zastupitelstvem města Říčany jiny než bezúplatný převod infrastruktury
již ve Smlouvě)
(výše příspěvku a stanovení podmínek příspěvku musí byt upraveny
osoba
právnická
nebo
osoba
fyzická
je
žadateìem
a pokud je splněna podmínka, že
po
žadateli
Říčany
mèstø
vzniklá pøtﬂę Záttøna č. 40/1984 sb., poskytne
příspěvek
uskutečnění převodu a prokázání zaplacení skutečné pořizovací ceny díla,
na tuto infrastrukturu. Výše příspěvku může dosáhnout až 50% ze skutečně doložené
ceny
a zaplacené pořizovací hodnoty dila, maximálně však do výše rozpočtované
vznikne
Pokud
přihlédnuto.
díla uvedené ve Smlouvě, k vícenákladům nebude
pochybnost o výši Skutečně doložených nákladů díia, město Říčany si vyhrazuje
právo krátìt výši příspěvku uvedeného a Odsouhlaseného ve Smlouvě.

čı.. vt.

Rozpočtová položka, ze které bude příspěvek dle bodu b) a c) poskytnut, není
předem stanovena a musí být určena před projednáním Smlouvy V Zastupitelstvu
města Rlčany.

částečný výpis PRAVIDEL PRO PŘavoD s`rAvEs _ZÁKLAD5~ıí TECHˇNICKÉ
oo vı.AsTNtcTvı STATUTARNIHO MESTA CESKE
vYBıątvENoSTı

BUDEJOVICE
Odstavec

IV.

Náležitosti Smlouvy O budoucí
vlastnictví statutárního města

smlouvě bude ustanovení, že převod staveb ZT V do

Ceské Budějovice může

být podle výběru investora

realizován pouze za těchto podmínek:
zároveň S uzavřením darovací
1) bezúplatným převodem (darovací smlouvou), kdy
smlouvy bude uzavřena mezi dároem (investorem), obdarovaným (statutárním
městem České Budějovice) a zhotovitetem stavby ZTV „Dohoda o zajištění převodu
nároků Z odpovědnosti za vady (záruka) od zhotovitele“

převodem (kupní smlouvou), a to za kupní cenu ve výši
místní komunikace včetně součástí a příslušenství 2.000 Kč + DPH
- pozemky zastavěné těmito komunikacemì 2.000 Kč + DPH
- veřejné osvětlení 2.000 Kč + DPH
- vodovodní řad 2.000 Kč + DPH
- kanalizační řad 2.000 Kč + DPH

2) úplatným
-

1

světelná signalizační zařízení 2.000 Kč + DPH
kdy zároveň S uzavřením kupní smlouvy bude uzavřena mezi prodávajícím
(investorem), kupujícím (statutárním městem Ceské Budějovice) a Zhotovítelem
stavby ZT\/ „Dohoda O Zajištění převodu nároků Z odpovědnosti za vady (Záruka) od

-

zhotovitele

částečný výpis

BUDOVANE A sIAvA.Jıcı

vLAsTNıcTvı MESTA
ČI.

MESTA JESENÍK PRO VÝSTAVBU A PŘIJETÍ NOVÉ
INFRASTRUKTURY A souvısıštıícícı-I POZEMKÚ Do

Pı=_zAvıoE,L

V - Typ převodu - ﬁnanční Způsob převodu

-

Veřejnou infrastrukturu a S ní Související pozemky bude město Jeseník nabývat do
svého vlastnictví přednostně bezúpiatně. V případě oprávněného a odùvodněného
požadavku stávajícího vlastníka na úptatný převod bude kupní cena stanovena
prìoritně za symbolickou částku ve výši 1000 Kč včetně DPH za celý předmět
převodu tj. převáděné infrastruktury a souvisejících pozemků, pokud nerozhodnou
orgány města jinak. Případný úplatný převod tj. odkup TDI a pozemků Závisí vždy na
finančních možnostech města.

částečný yýpis PRAVIDEL VÝKUPU STAVEB VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ A
TECHNICKE INFRASTRUKTUR, město Rožnov pod Radhoštěm
5

USTANOVENÍ CENY _ooKUPu ıS_A NA!-[RADY ZA Zl-ıoDNocENí NEMOVITÉ

vEcı ve VLASTNIOTVI

MĚSTA ROZNOVA POD RADHOŠTÉM

stanovení ceny. za kterou budou [S odkoupeny a náhrady za zhodnocení
nemovité věci ve vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm
5.1 Princip

Podkladem pro stanovení ceny, za kterou budou lS městem Rožnovem pod
Radhoštěm odkoupeny a náhrady za zhodnocení nemovité věci ve vlastnictví města
Rožnova pod Radhoštěm (dále jen ,,odkupní cena“ a ,,náhrada“), bude porovnání

následujících ukazatelů:

skutečně vynaložených nákiadů na vybudování IS včetně DPH, které stavebník
prokáže smlouvou o dílo se zhotovitelem IS. fakturami a dokladem o uhrazení faktur.
Skutečně vynaložené náklady na vybudování IS pro tento případ zahrnují rovněž
náklady na zhotovení projektové dokumentace a náklady žadatele na poplatky za
podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení, jejichž zaplacení
stavebníkem musí být doioženo příslušnými doklady o zaplacení. Pokud je
stavebníkem subjekt, který je plátcem DPH s nárokem na odpočet, jsou základnou
pro výpočet nákiadů na vybudování IS ceny bez DPH.
b| ceny lS v místě a čase obvyklé včetně DPH podle znaleckého posudku, který na
vlastní náklady zajistí město Rožnov pod Radhoštěm
Pokud je stavebníkem subjekt, který je plátcem DPH s nárokem na odpočet, od ceny
stanovené v tomto znaleckém posudku bude odečtena DPH v sazbě pro stavební
práce platné v daném roce. V případě souběhu více sazeb, se u každé věci ocíečte
jiná (příslušná) sazba.
Pro stanovení odkupní ceny a náhrady bude použita nejnižší Z hodnot uvedených
pod písm. a) a b) v tomto bodě (dále „výsledná cena"). Odkupní cena a náhrada
aj

2

5.2.
bude určena počtem procent Z výsledné ceny podle vzorce uvedeného v bodě
a
daňové
pro
účely
bude
[S
Současně se zadáním znaleckého posudku na cenu
či
bezúplatně
účetní zadán rovněž znalecký posudek na cenu pozemku, který má být
Pravidel.
úplatně převeden do vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm die těchto
Při
Radhoštěm.
pod
Rožnov
Znalecký posudek na vlastní náklady zajistí město
Zadatel
nepřihiiží.
stanovení celkové odkupni ceny či náhrady se k ceně pozemku
zpracování
poskytne městu Rožnov pod Radhoštěm potřebnou součinnost při
přístup k
posudků
zpracovatelům
znaleckých posudků, zejména umožní příslušným
podle
stanovené
dokumentaci a oceňovaným věcem. K odkupni ceně nebo náhradě
DPH v
těchto Pravidel, bude v případě stavebníka, kterýje plátcem DPH, připočteno
zahrnuje
a
konečná
je
platné sazbě. Takto stanovená výše odkupni ceny a náhrady
veškeré náklady stavebníka (včetně případných daňových povinností).3
5.2 Výše odkupni ceny a náhrady pro jednotlivě stavebníky
aj Vzorec pro výpočet odkupni ceny

Stavebník

indívid uální

-

stavebník

Sdružení individuální stavebnici
Ostatní stavebnici

Výše odkupni ceny a náhrady
40 % výsledné ceny
50 % výsledné ceny
30 % výsledné ceny

dům

a související IS na
počátku anebo v jiné dosud nezastavěné části rozvojové lokality tak, že vybudováním
domů,
iS umožní rozvoj dané lokality a umístění tří a více rodinných nebo bytových
O '10
zvýšena
náhrady
či
odkupni
ceny
bude procentní výměra rozhodná pro výpočet
b|

V

případě, že individuální stavebník buduje rodinný

%.

případě, že individuální stavebník buduje rodinný dům a související IS v
zastavěném území, anebo v případě, že individuální stavebník nebo sdružení
stavebnici předloží městu Rožnov pod Radhoštěm územní studii, jak je uvedeno v
bodě 3.1, anebo budují rodinný důmlrodinně domy a související lS v lokalitě, pro niž
je již územní studie zpracována, bude procentní výměra rozhodná pro výpočet
cl

V

odkupni ceny

či

náhrady zvýšena o 10 %.

5.3 Splatnost odkupni ceny a náhrady Odkupní cena a náhrada bude splatná
zpravidla v pěti rovnoměrných ročních splátkách, v návaznosti na schválený rozpočet
města Rožnov pod Radhoštěm. Zaplacení poslední (páté) splátky odkupni ceny či

náhrady bude podmíněno:

potvrzením finančního úřadu O bezdlužnosti stavebníka Z titulu povinnosti platit
daň Z nabytí nemovitých věcí, pokud podle právního předpisu platného v době
splatnosti poslední splátky bude stavebník povinen platit daň z nabytí nemovitých
věcí. Do doby předložení uvedeného potvrzení není město Rožnov pod Radhoštěm v
prodlení S placením dohodnuté splátky odkupni ceny.
či bytového domu dle záměru
b| dokončením (viz bod 6 písm. d)) stavby rodinného
stavebníka; a v případě záměru obsahujícího dva a více rodinných domů/bytů
rodinných domů či bytů. Do doby předložení příslušných
dokončením alespoň 75
dokumentů potvrzujícich Splnění uvedené povinnosti (viz bod 6 písm. d)) není město
Rožnov pod Radhoštěm v prodlení s placením dohodnuté splátky odkupni ceny či
aj

%

náhrady.
Nepřesáhne-li odkupni cena nebo náhrada výši 200. OOO Kč, je možno ji na žádost
stavebníka vyplatit jednorázově, nikoli ve splátkách. Zaplacení odkupni ceny bude
3

podmíněno potvrzením finančního úřadu O bezdlužnosti stavebníka Z titulu povinnosti
platit daň Z nabytí nemovitých věcí, pokud podle právního předpisu platného V době
splatnosti odkupni ceny bude stavebník povinen platit daň Z nabytí nemovitých věcí.
Do doby předložení uvedeného potvrzení není město Rožnov pod Radhoštěm v
prodlení s placením odkupní ceny. První splátka odkupní ceny anebo jednorázová
ptatba odkupní ceny bude zaplacena do 30. 6. kalendářního roku následujícího po
uzavření smlouvy o převodu vlastnictví k věcem. V případě staveb, které nejsou
samostatnou věcí v právním smyslu a mají být postaveny na pozemku ve vlastnictví
města Rožnova pod Radhoštěm, bude první splátka náhrady Za zhodnocení
nemovité věci ve vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm nebo jednorázová
platba této -náhrady zaplacena do 30. 6. kalendářního roku následujícího po
protokolámírn předání dokončené stavby, k níž byl vydán kolaudační Souhlas, městu
Rožnov pod Radhoštěm, jestliže v souladu s právními předpisy bude kolaudační

I*

souhlas vydáván.

Částečný výpis Pravidel pro podporu výstavby technické infrastruktury v
lokalitách určených pro výstavbu rodinných a bytových domů, města Vsetín

3,,

Fonna a

vi'/šeppodpory

3.1. Podpora výstavby technické infrastruktury bude poskytována formou odkupu
technické infrastruktury, kterou žadatel zrealizovat.

Kupní cena činí nejvýše 50 % Zceny realizované infrastruktury stanovené po
posouzení projektové dokumentace předložené žadatelem při podání Žádosti. Kupní
cenu navrhuje Odbor investic a strategického rozvoje Města Vsetín. Při určení kupní
59
Vychází
Z
nákladů
Ceny
obvykiých v čase a místě realizace.
3.2.

a účelové komunikace, jakožì komunikace pro pěší samostatnými
věcmi vprávním smyslu, pak se pozemky pod nimi převádí do majetku města
3.3. Jsou-li místní

bezúplatně.
3.4.

Veškeré náklady vznikté vsouvislosti spřevodem vlastnického práva hradí

žadatel.

3.5. Konkrétní

kupní cenu (v procentech

Zastupitelstvo města.

í

absolutní částce) určuje a schvaluje

Kupní cena se hradí Zpravidla jednorázově, ale zastupitelstvo města může
rozhodnout, že bude žadateli uhrazena ve splátkách rozložených na více let a

3.6.

žadatel je povinen tuto skutečnost respektovat.
3.7. V případě, že se technická infrastruktura nachází na nebo v pozemcích, které
nejsou v Souvislosti s jejím odkupem převáděny na město, bude na náklady žadatele
před výkupem zřízeno věcné břemeno ve prospěch města.
3.8. Podpora bude žadateli poskytnuta bezhotovostní úhradou na účet žadatelem
určený, uvedený ve smlouvě. Finanční prostředky budou, vpřipadě že bude
podepsána smlouva a ve smlouvě dohodnuta jednorázová úhrada, zaslány na účet
žadatele do 60 kalendářních dnů ode dne podpisu kupní smlouvy oběma (všemi)

4

smluvními stranami. V případě místních a účelových komunikací a komunikací pro
pěší jako samostatných věcí V právním smyslu, bude uzavření kupní smlouvy na tyto
komunikace podmíněno současným podpisem smlouvy o bezúplatném převodu
pozemků, na kterých se tyto nacházejí. Pokud bude ve smlouvě dohodnut splátkový
kalendář, bude první splátka zaslána na účet žadatele do 60 kalendářních dnů ode
dne podpisu kupní smlouvy oběma (všemi) smluvními stranami a další splátky dle
splátkového kalendáře sjednaného ve smlouvě.
3.9. Na poskytnutí podpory dle těchto pravidel není právní nárok.
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