
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 2 

 DNE:  12. 11. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 9/2018/OP 

 

NÁZEV: 
 

Majetkoprávní jednání ZM 

 

ANOTACE: 
 

Dle přiložené tabulky 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení majetkoprávní jednání dle 
předloženého návrhu.  
 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a 
správy MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: majetkoprávní 
odbor 

Předkládá: majetkoprávní odbor 

 

 



Obsah majetkoprávních jednání  RM č. 2 - 9/2018/OP dne 12.11.2018: 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Prodej pozemku  

- schválení 
Martin Seidler, ZR k.ú. Město Žďár 

lok.U Malého lesa, 
ZR 3 

část 7311/1 – travní 
porost, nově dle GP 
7311/3 – 982 m2  

Výstavba skladu (pro stávající 
společnost v této lokalitě) 

b) Prodloužení termínu 
k dokončení stavby dle 
podmínek pův. KS a sml. 
o zřízení předkup.práva 
- schválení Dohody o 
zániku závazku  
- schválení Dodatku č.4 
- schválení neuplatnění 
předkupního práva a 
schvál.Dohody o závazku 

AKRONA medical 
s.r.o., Zlín 
 
Polabská stavební CZ, 
s.r.o., Oseček 87 
 
APING a.s.,, Praha 

k.ú. Město ZR 
ul. Jamská, ZR 1 
lok. PZ Jamská 

p.č. 9513/10 – orná 
půda – 6240 m2 

- Dokončení rozestavěné stavby na 
pozemku za podmínek shodných s 
podmínkami bývalého prodeje 
Kuchyně Spektrum 
- neuplatnění PP za podmínky 
uzavření Dohody s budoucím 
nabyvatelem (termín k dokončení 
stavby a smluvní pokuta) 
 

c) Prodej pozemku 
- schválení dodatků č.1 
na částečnou změnu 
podmínek smluv o 
budoucí KS 

Prima bydlení, s.r.o. k.ú. Město Žďár 
ul. Hrnčířská, ZR 3 
lok. Klafar III 

část 8037/2  
– cca 3360 m2  
(2 x 840 m2) 
(2 x 840 m2) 

Výstavba 4 bytových domů 
- Soubor A 2, - Soubor B 2 
– změna podmínek pro výstavbu – 
prodloužení termínu pro vydání 
povolení stavby  

d) Prodej pozemku  
- částečná revokace 
zrušení pův. KS a sml. o 
zřízení předkup. práva 
- uzavření smíšené sml. – 
Kupní smlouva a sml. o 
zřízení př.práva a 
prohlášení vlastníka 

Výstavba Klafar, s.r.o., 
ZR 

k.ú. Město ZR 
ul. Sázavská, ZR 3 
lok. Klafar II 

část 8008/1 – orná půda 
nově dle GP 
- 8008/13 -  585 m2 
- 8008/14 -   14 m2 
- 8008/15 -  134 m2 
- 8008/16 -   73 m2 
- 8008/17 -   63 m2 
- 8008/18 -   84 m2 
- 8008/19 -   29 m2 

Výstavba bytového domu 

e)  Prodej pozemku  
- schválení Kupní 
smlouvy 

Kraj Vysočina Jihlava k.ú. Zámek Žďár 
lok.Klafar 
ul. U Křížku, ZR 3 

část 774/3 – orná p., 
nově dle GP 
774/90 – 1741 m2  

Výstavba dvou objektů 
transformovaného bydlení pro klienty 
Domova Kamélie Křižanov, p.o., 
v rámci realizace projektu 
„Transformace Domova Kamélie 
Křižanov II“ 



f) Dar pozemku - pozbytí 
- schválení 

Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, správa 
Jihlava 
 

k.ú. Město Žďár 
kruh. křižovatka - 
ulice Brněnská-PZ 
Jamská, ZR 1 

5530 – ost.pl.,silnice   
- 16 m2 
9541/15 – ost.pl.,silnice  
- 894 m2 
9541/4 – ost.pl.,ost.kom.  
- 6505 m2 
8602/11 – ost.pl.,silnice  
- 2717 m2 
 

Majetkoprávní vypořádání pozemků 
po dokončení stavby - přeložky silnice 
I/19 – Žďár n.S. - Mělkovice 

g)  
 
 

Směna pozemků 
- schválení 

F. P., ZR k.ú. Město ZR 
ul. Vysocká, ZR 5 
(lok. Hrázky) 

část 8190 – orná půda  
- nově dle GP - 8190/3 - 
325 m2 za  
část 8191 – ost.pl. – 
nově dle GP – 8191/2 - 
129 m2 a 8191/3 - 473  
m2 
 

Majetkoprávní vypořádání pozemků – 
část bývalé cesty za nově oddělenou 
přístupovou cestu 

h)  
 
 

Směna pozemků 
- schválení 

Budoucí vlastník Lukáš 
Řádek, 
Bohdalec  

k.ú. Město Žďár 
Jihlavská-Brněnská, 
ZR1 

část 6861 – trav.por.  
část 6862 – orná půda.  
část 6863 – ost.plocha 
za 
část 6860/1 – ost.plocha 
část 6864 – ost.plocha 
 

Zajištění pozemků pro výstavbu 
komunikačního propojení Jihlavská  
- Brněnská a dále pro plánovanou 
výstavbu místní komunikace a 
cyklistické stezky 

i) 
 
 
 

Nabytí pozemku 
- schválení 

D. H., Vojnův Městec k.ú. Město Žďár 
Jihlavská-Brněnská, 
ZR 1 

6859 – orná půda 
- 1685 m2 

Budoucí výstavba místní komunikace 
a cyklistické stezky podél železniční 
tratě 

j)  
 
 

Nabytí pozemku 
- schválení 

Ing. D. D., Věž k.ú. Město Žďár 
lokalita Vetla, ZR 1 

9735 – travní porost 
- 84 m2 
9744 – travní porost 
- 174 m2 
 

Bývalá cesta – navazuje na pozemky 
města - pro správu městských lesů a 
rybníků 

k)  
 
 

Nabytí budovy 
- nevyužití předkupního 
práva 
 

Bc. M. N., ZR k.ú. Město ZR 
ul. Jihlavská, ZR 1 
lok. U Zdaru 

garáž na pozemku 6585 
– 19 m2 

Garáž Prefa v lok. U Zdaru – nevyužití 
nabídky předkupního práva stavby 
pro město - vlastníka pozemku 



l) 
 
 

Neuplatnění předkupního 
práva 
- schválení 
 

VERTIK, s.r.o., ZR 
R. V., Polnička 
D. S., Počítky 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Studentská, ZR 4 

3326 – zast.pl. – 302 m2 Neuplatnění předkupního práva 
v souvislosti s převodem vlastnického 
práva z právnické osoby na fyzické 
osoby 

m) 
 

Uzavření dodatku č.6 ke 
KS a Dodatku č.1, 2, 3, 4 
a 5 Kupní smlouvy a 
smlouvy o zřízení př. 
práva  – prodloužení 
termínu pro vydání 
povolení stavby 
- schválení 
 

Autobazar Vysočina, 
s.r.o., Mělkovice, ZR 

k.ú. Město ZR 
ul. Neumannova, ZR 
4 

3837 – zast. plocha 
- 683 m2 

Závazek z kupní smlouvy – 
prodloužení termínu pro vydání 
povolení stavby – Stavební úpravy a 
změna užívání objektu č.p. 1101 – 
přestavba na bytový dům  

n) 
 

Prodej pozemku  
- schválení  Souhlasného 
prohlášení 
 

M. M., ZR k.ú. Město ZR 
ul. Barvířská, ZR 3 
lok. Klafar III 

8037/30 - 426 m2 
 

Výstavba řadového rodinného domu  
- odstoupení od Kupní smlouvy a 
smlouvy o zřízení předkupního práva 
 

 



a) - Rada města dne 3. 5. 2018 po projednání schválila vyhlášení záměru na odprodej 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad 
Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to dle návrhu GP z pův. pozemku p. č. 
7311/1 – trvalý travní porost nově odděleného pozemku p. č. 7311/3 – trvalý travní porost 
výměře 982 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U Malého lesa“, ZR 1 – za účelem realizace 
podnikatelského záměru za předpokladu splnění obvyklých podmínek stanovených pro 
realizaci podnikatelského záměru. 
 
- Pro odprodej pozemků byl zhotoven návrh GP č. 4340-42/2018 pro rozdělení pozemků. 
 
- S ohledem na nabídky na prodej pozemků, které byly doručeny na záměry vyhlašované 
městem v posledním období, byla dohodnuta kupní cena ve výši 900 Kč/m2 + platná 
sazba DPH. 
 
- Záměr č. Z-234/2018-OP byl zveřejněn na úřední desce města v době od 9.5. do 
8.6.2018. 
 
- Na vyhlášený záměr se ve stanovené době nepřihlásil žádný zájemce.  
 
- S ohledem na výše uvedené bylo RM znovu předloženo ke schválení nové vyhlášení 
předmětného záměru. 
 
- Odbory rozvoje a územ. plánování a komunálních služeb MěÚ ZR souhlasí 
s odprodejem pozemku bez připomínek. 
 
- Rada města dne 27. 8. 2018 po projednání schválila vyhlášení záměru na odprodej 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad 
Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to dle GP č. 4340-42/2018 z pův. 
pozemku p. č. 7311/1 – trvalý travní porost nově odděleného pozemku p. č. 7311/3 – 
trvalý travní porost výměře 982 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U Malého lesa“, ZR 1 – 
za účelem realizace podnikatelského záměru za předpokladu splnění obvyklých 
podmínek stanovených pro realizaci podnikatelského záměru 
- za kupní cenu ve výši min. 900 Kč/m2 (bez DPH) – DPH ve výši 21 % bude připočteno 
 
- Záměr č. Z-248/2018-OP byl zveřejněn na úřední desce města v době od 28.8. do 
27.9.2018. 
 
- Na vyhlášený záměr reagoval 1 zájemce, a to Maritn Seidler, U Malého lesa 2521/24, 
ZR 1 – prodej pozemku za účelem výstavby skladu – cenová nabídka 900 Kč/m2.  
     
Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení:  
1. Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej části pozemku, a 
to p. č. 7311/1 - trvalý travní porost, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního 
úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou  na LV 
č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, v souladu s Geometrickým plánem pro 
rozdělení pozemku číslo 4340-42/2018, nově označenou jako pozemek p. č. 7311/3 - 
trvalý travní porost ve výměře 982 m2, z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do 
vlastnictví p. Martina Seidlera, trvale bytem ZR 2, podnikající fyzická osoba, IČO 
68639996, se sídlem U Malého lesa 2521/24, 591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad 



Sázavou 1 – za účelem realizace podnikatelského záměru za předpokladu splnění 
obvyklých podmínek stanovených pro realizaci podnikatelského záměru. 
Pozemek je prodáván za kupní cenu ve výši 900 Kč/m2 bez DPH – DPH ve výši 21 % 
bude připočteno. 
2. Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o budoucí 
kupní smlouvě, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p. Martinem 
Seidlerem, trvale bytem ZR 2, podnikající fyzická osoba,  IČO 68639996, se sídlem U 
Malého lesa 2521/24, 591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, 
v předloženém znění. 
  (příloha č. 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy 
 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 
 
Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou,  IČO 295841, 
zastoupeným jeho starostou Ing. Martinem Mrkosem, ACCA 
jako budoucím prodávajícím na straně jedné (dále jen budoucí prodávající) 
 
a 
 
panem Martinem Seidlerem, r.č.  bytem  591 02 Žďár nad 
Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2, podnikající fyzická osoba,  IČO 68639996, se sídlem U 
Malého lesa 2521/24, 591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, jako budoucím 
kupujícím na straně druhé  (dále jen budoucí kupující) 
t a k t o:  

 
I. 

Budoucí prodávající prohlašuje, že je vlastníkem pozemku p.č. 7311/1, trvalý travní porost , 
zapsaného  v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, 
Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou  na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k.ú. Město Žďár. 
Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku číslo 4340-42/2018 byl od pozemku p.č. 7311/1 
byl oddělen díl ve výměře 982 m2, který byl nově označen jako pozemek p.č. 7311/3, trvalý 
travní porost.  
Budoucí prodávající při splnění podmínek v této smlouvě stanovených prodá budoucímu 
kupujícímu od pozemku p.č. 7311/1 oddělený díl ve výměře 982 m2, který byl nově označen jako 
pozemek p.č. 7311/3, trvalý travní porost,  v k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, dle GP 
pro rozdělení pozemku č. 4340-42/2018 (dále  předmětný pozemek), a budoucí kupující se 
zavazuje na tomto pozemku za podmínek dále stanovených touto smlouvou, postavit 
novostavbu skladu, v souladu s povolením, vydaným stavebním odborem Městského úřadu ve 
Žďáře nad Sázavou (dále jen stavba).  
Předmětem této smlouvy je stanovení podmínek kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi 
budoucím prodávajícím a budoucím kupujícím a vytvoření závazku pro smluvní strany tuto kupní 
smlouvu při splnění smluvních podmínek uzavřít. 
Smluvní strany se jednomyslně dohodly na tom, že kupní smlouva bude mít zejména následující 
znění: 
 
======================================================================== 

 K u p n í    s m l o u v a  
a smlouva o zřízení předkupního práva 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 
 
Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou,  IČO 295841, 
zastoupeným jeho starostou Ing. Martinem Mrkosem, ACCA  
jako prodávajícím na straně jedné (dále jen prodávající) 
a 
panem Martinem Seidlerem, r.č.  bytem , 591 02 Žďár nad 
Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2, podnikající fyzická osoba,  IČO 68639996, se sídlem U 
Malého lesa 2521/24, 591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, jako kupujícím na 
straně druhé  (dále jen  kupující) 

I. 

JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 1



Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem pozemku p.č. 7311/1, trvalý travní porost , zapsaného  
v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální 
pracoviště Žďár nad Sázavou  na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k.ú. Město Žďár. 
Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku číslo 4340-42/2018 byl od pozemku p.č. 7311/1 
byl oddělen díl ve výměře 982 m2, který byl nově označen jako pozemek p.č. 7311/3, trvalý 
travní porost.  
 
 

II. 
1. Prodávající prodává a převádí kupujícímu vlastnické právo k pozemku p.č. 7311/3, trvalý 
travní porost ve výměře 982 m2 v k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou (dále  předmětný 
pozemek), za účelem výstavby novostavby objektu skladu, v souladu s povolením, vydaným 
stavebním odborem Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou (dále jen stavba), za dohodnutou 
kupní cenu ve výši  900 Kč/m2,  když k této ceně bude připočtena platná sazba DPH, pokud 
bude prodávaný pozemek dani podléhat, a kupující kupuje shora uvedený pozemek do svého 
výlučného vlastnictví. 
2. Pozemek je prodáván za účelem výstavby stavby a kupující se zavazuje pozemek použít 
pouze k tomuto účelu a výše uvedenou stavbu na něm postavit.  
Kupní cenu  se zavazuje kupující zaplatit  do 30 dnů ode dne podpisu této smlouvy na základě 
daňového dokladu, který mu bude prodávajícím při podpisu této smlouvy předán. 
3. Obě  smluvní  strany  se  dohodly, že prodávající bezodkladně po té, co bude kupujícím 
zaplacena kupní cena řádně a včas předá návrh na vklad vlastnického práva ke shora uvedené 
nemovitosti do katastru nemovitostí včetně vyhotovení Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení 
předkupního práva Katastrálnímu úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště 
Žďár nad Sázavou.  

 
III. 

Prodávající prohlašuje, že splnil podmínky dané příslušným ustanovením § 85) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích,  stanovené pro převod nemovitých věcí z a do majetku města. Tento 
převod byl schválen zastupitelstvem města Žďáru nad Sázavou dne …….. Záměr města převést 
shora uvedený pozemek byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu ve Žďáře nad 
Sázavou od 28.8.2018 do 27.9.2018. 
Prodávající prohlašuje, že na prodávaném pozemku neváznou žádné dluhy nebo zástavní 
práva. Kupující prohlašuje, že je mu dobře znám stav prodávaného pozemku. Prodávaný 
pozemek může být dotčen vedením inženýrských sítí ve vlastnictví jiných osob, než je 
prodávající. 
 

IV. 
Prodávající a kupující tímto sjednávají předkupní právo k předmětnému pozemku, který je 
předmětem převodu podle této smlouvy s tím, že si prodávající vyhrazuje, že kupující, pokud 
bude chtít koupený předmětný pozemek v budoucnu prodat, darovat nebo jinak zcizit, nabídne 
ho nejprve prodávajícímu a to za stejnou kupní cenu, jak byla dohodnuta v čl. II této kupní 
smlouvy. Toto předkupní právo se sjednává do doby právní moci kolaudačního souhlasu, 
popřípadě jiného souhlasu s užíváním stavby, vydaném stavebním odborem MěÚ Žďár nad 
Sázavou (kromě souhlasu s předčasným užíváním nebo zkušebním provozem). Zřízení 
předkupního práva bylo schváleno radou města Žďáru nad Sázavou dne …. 

 

 

V. 



V případě, že doba výstavby stavby přesáhne termín 24 měsíců ode dne nabytí právní moci 
povolení stavby (popřípadě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebo jiného povolení stavby), 
sjednává se smluvní pokuta ve výši 50.000,-- Kč měsíčně za každý celý kalendářní měsíc 
takovéhoto prodlení s výstavbou stavby. Za zavinění kupujícího se považuje i nedostatek 
finančních prostředků určených pro výstavbu i převod stavby na tomto pozemku postavené. 
Výše smluvní pokuty je stanovena vzhledem k tomu, že jde o zájmové a rozvojové území města 
a budoucí prodávající má zájem na řádném plnění závazků vyplývajících z této kupní smlouvy. 
Tímto ujednáním o smluvní pokutě nejsou dotčena příslušná ustanovení upravující náhradu 
škody.  
 

VI. 
Prodávající je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že: 
-  kupující nezahájí výstavbu stavby na předmětném pozemku v době platnosti povolení, 
které bylo vydáno stavebním odborem MěÚ Žďár nad Sázavou 
- kupující nejpozději do 24 měsíců ode dne povolení stavby nedoloží vydání Kolaudačního 
souhlasu, popřípadě jiného povolení  užívání stavby (kromě povolení zkušebního provozu nebo 
předčasného užívání stavby) 
- kupující neuhradí kupní cenu řádně a včas 
V případě, že prodávající od této smlouvy odstoupí, kupující se zavazuje do 30 kalendářních 
dnů ode dne doručení oznámení prodávajícího o odstoupení od této kupní smlouvy a smlouvy o 
zřízení předkupního práva, uzavřít souhlasné prohlášení tak, aby mohl být v katastru 
nemovitostí učiněn příslušný zápis prokazující vlastnictví prodávajícího k pozemku p.č. 7311/3, 
trvalý travní porost ve výměře 982 m2 v k.ú. Město Žďár s tím, že kupující ponese ze svého 
veškeré náklady spojené se zpětným zápisem  pozemku p.č. 7311/3, trvalý travní porost ve 
výměře 982 m2 v k.ú. Město Žďár v katastru nemovitostí ve prospěch města Žďáru nad 
Sázavou. 
 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 
Kupující výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy v registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru 
smluv zajistí prodávající. 
 
======================================================================== 
 

II. 
Předpoklady pro uzavření kupní smlouvy 

Kupní smlouva bude mezi smluvními stranami uzavřena po právní moci povolení stavby 
(popřípadě po uzavření veřejnoprávní smlouvy nebo jiného povolení stavby) dále jen povolení 
stavby, na výzvu budoucího kupujícího a to nejpozději do 20 kalendářních dnů ode dne doručení 
výzvy budoucímu prodávajícímu, nejpozději však do zahájení řízení o povolení užívání stavby 
(kolaudační souhlas apod.). 
V případě, že  pravomocné povolení  stavby nebude vydáno nejpozději do 31.12.2019 pozbývá 
tato smlouva platnosti. 
 

III. 
Ujednání o smluvní pokutě 

1. V případě, že doba výstavby stavby, tj. vydání Kolaudačního souhlasu popřípadě jiného  
povolení užívání stavby (kromě povolení předčasného užívání nebo zkušebního provozu) 
přesáhne termín 24 měsíců ode dne povolení stavby, sjednává se smluvní pokuta ve výši 
50.000,-- Kč měsíčně za každý celý kalendářní měsíc takovéhoto prodlení s výstavbou.  



2. V případě, že budoucí kupující do dne podání návrhu stavebnímu odboru MěÚ Žďár nad 
Sázavou na vydání Kolaudačního souhlasu (popř. jiného povolení užívání stavby, kromě 
povolení předčasného užívání nebo zkušebního provozu) pro stavbu na předmětném pozemku 
postavené, nejpozději však do 24 měsíců ode dne povolení stavby, neuzavře s budoucím 
prodávajícím kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva, předmětem které bude 
převod předmětného pozemku do vlastnictví budoucího kupujícího, sjednává se smluvní pokuta 
ve výši 50.000,-- Kč měsíčně za každý celý kalendářní měsíc takovéhoto prodlení s uzavřením 
kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva v souladu s touto smlouvou, popřípadě se 
zaplacením kupní ceny řádně a včas. 
3.  Výše smluvní pokuty je stanovena vzhledem k tomu, že jde o zájmové a rozvojové 
území města a budoucí prodávající má zájem na řádném plnění závazků vyplývajících z této 
kupní smlouvy. 
4. Tímto ujednáním o smluvní pokutě nejsou dotčena příslušná ustanovení upravující 
náhradu škody.  
 

IV.  
Budoucí prodávající je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že: 
-  budoucí kupující nezahájí výstavbu stavby na předmětném pozemku v době platnosti 
povolení, které bylo vydáno stavebním odborem MěÚ Žďár nad Sázavou 
- budoucí kupující nejpozději do 24 měsíců ode dne povolení stavby nedoloží budoucímu 
prodávajícímu vydání Kolaudačního souhlasu, popřípadě jiné povolení  užívání stavby (kromě 
povolení předčasného užívání nebo zkušebního provozu) 
-  budoucí kupující do 24 měsíců ode dne povolení stavby neuzavře s budoucím 
prodávajícím kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva, předmětem které bude 
převod předmětného pozemku do vlastnictví budoucího kupujícího a nezaplatí kupní cenu řádně 
a včas. 
 

V. 
Obě smluvní strany se dohodly, že budoucí kupující je oprávněn užívat pozemek, jehož převod 
je předmětem této smlouvy a to za účelem výstavby stavby. Právo užívání pozemku vzniká 
dnem podpisu této smlouvy a trvá do doby převodu tohoto pozemku do vlastnictví budoucího 
kupujícího. 
 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 
Budoucí kupující výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy v registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru 
smluv zajistí budoucí prodávající. 
 
Uzavření této smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem města Žďáru nad Sázavou na zasedání, 
konaném dne 22.11.2018. 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne  
 
 
…………………………………….   ………………………………….. 
Ing. Martin Mrkos, ACCA    Martin   Seidler 
starosta města Žďáru nad Sázavou    za budoucího kupujícího 
za budoucího prodávajícího      



JANTUP
Elipsa



b) - Město Žďár nad Sázavou, jako prodávající a Polabská stavební CZ, s.r.o., IČO 
26115875, se sídlem Oseček č.p. 87, jako kupující, uzavřeli dne 13.12.2013 Kupní 
smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva, předmětem které byl prodej pozemku 
p.č. 9513/10, orná půda ve výměře 6 240 m2, v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou 
do vlastnictví kupujícího. Ke smlouvě byl dne 30.11.2015 uzavřen dodatek č. 1, dne 
16.12.2016 uzavřen dodatek č. 2 a dne 29.3.2017 uzavřen dodatek č. 3. Dodatkem č. 3 
byla upravena následující ustanovení: 

 
V. 

Smluvní pokuta z prodlení výstavby 
V případě, že doba výstavby stavby, tj. povolení užívání stavby (např. kolaudační 
rozhodnutí, kolaudační souhlas apod.), vydané stavebním odborem MěÚ ve Žďáře nad 
Sázavou (kromě povolení předčasného užívání stavby, zkušebního provozu apod.) 
přesáhne termín 31.12.2018, sjednává se a kupující se zavazuje zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 50.000,-- Kč měsíčně za každý celý kalendářní měsíc takovéhoto prodlení 
s výstavbou stavby. Za zavinění kupujícího se považuje i nedostatek finančních 
prostředků určených pro výstavbu, jakož i převod případné rozestavěné stavby na tomto 
pozemku postavené. Výše smluvní pokuty je stanovena vzhledem k tomu, že jde o 
zájmové a rozvojové území města a budoucí prodávající má zájem na řádném plnění 
závazků vyplývajících z této kupní smlouvy. 
Tímto ujednáním o smluvní pokutě nejsou dotčena příslušná ustanovení upravující 
náhradu škody.  
 

VI. 
Oprávnění odstoupení prodávajícího od této smlouvy 

Prodávající je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, že: 
 
-           kupující nezahájí výstavbu stavby na předmětném prodávaném pozemku v době 
platnosti povolení stavby, které bylo vydáno stavebním odborem MěÚ Žďár nad Sázavou 
-           kupující nejpozději do 31.12.2018 nedoloží prodávajícímu vydání Kolaudačního 
souhlasu, kolaudačního rozhodnutí, popřípadě jiného povolení užívání stavby, vydané 
stavebním odborem MěÚ ve Žďáře nad Sázavou (kromě povolení zkušebního provozu 
nebo předčasného užívání stavby apod.) 
-           kupující nezaplatí kupní cenu dle čl. II. této smlouvy řádně a včas. 
V případě, že prodávající od této smlouvy odstoupí, kupující se zavazuje do 30 
kalendářních dnů ode dne doručení oznámení prodávajícího o odstoupení od této kupní 
smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva, uzavřít souhlasné prohlášení tak, aby 
mohl být v katastru nemovitostí učiněn příslušný zápis prokazující vlastnictví 
prodávajícího k pozemku p. č. 9513/10 orná půda ve výměře 6 240 m2, v k. ú. Město 
Žďár s tím, že kupující ponese ze svého veškeré náklady spojené se zpětným zápisem 
pozemku p. č. 9513/10, orná půda, ve výměře 6 240 m2, v k. ú. Město Žďár v katastru 
nemovitostí ve prospěch města Žďáru nad Sázavou. 
 
Dodatek č. 3 byl uzavřen s rozvazovací podmínkou dle ustanovení § 548 o.z., která 
nastane, nedojde-li nejpozději do 31.5.2017 k podání návrhu na vklad vlastnického práva 
do katastru nemovitostí k pozemku p. č. 9513/10, orná půda ve výměře 6 240 m2, v k. ú. 
Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou ve prospěch společnosti AKRONA medical s.r.o., 
IČO 26274531 se sídlem Zlín, Tř. Tomáše Bati 373, PSČ 761 12,, zapsána v obchodním 
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40953, a to v souladu s 
kupní smlouvou, která bude mezi kupujícím a uvedenou společností uzavřena.  
 
V souvislosti s výše uvedeným převodem vlastnického práva k předmětnému pozemku 
byla mezi Městem a společností AKRONA medical s.r.o. uzavřena dne 3. 5. 2017 
dohoda, jejímž předmětem byl tento závazek, viz čl. II: 



„V případě, že doba výstavby stavby, tj.povolení užívání stavby (např. kolaudační 
rozhodnutí, kolaudační souhlas apod.), vydané stavebním odborem MěÚ ve Žďáře nad 
Sázavou (kromě povolení předčasného užívání stavby, zkušebního provozu apod.) tj. 
stavby, postavené na pozemku p. č. 9513/10, orná půda ve výměře 6 240 m2, v k. ú. 
Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, přesáhne termín 31.12.2018, sjednává se, a 
AKRONA medical s.r.o. se zavazuje zaplatit Městu smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč 
měsíčně za každý celý kalendářní měsíc takovéhoto prodlení s výstavbou stavby. Za 
zavinění prodlení s výstavbou se považuje i nedostatek finančních prostředků určených 
pro výstavbu, jakož i převod případné rozestavěné stavby na shora uvedeném pozemku 
postavené. Výše smluvní pokuty je stanovena vzhledem k tomu, že jde o zájmové a 
rozvojové území města a budoucí prodávající má zájem na řádném plnění závazků 
vyplývajících z této kupní smlouvy. 
Tímto ujednáním o smluvní pokutě nejsou dotčena příslušná ustanovení upravující 
náhradu škody.“ 
 
Smyslem a účelem sjednání výše uvedeného závazku bylo převzetí povinnosti 
společnosti Polabská stavební CZ, s.r.o., která této společnosti vyplývala z čl. V. Kupní 
smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva ze dne 13. 12. 2013, na základě které 
nabyla společnost Polabská stavební CZ, s.r.o. od Města vlastnické právo 
k předmětnému pozemku, jelikož tato povinnost by vzhledem ke  svému 
obligačněprávnímu charakteru nemohla přejít bez dalšího na nabyvatele vlastnického 
práva k předmětnému pozemku, tj. na společnost AKRONA medical s.r.o. Toto je patrno i 
z dohody ze dne 3. 5. 2017 uzavřené mezi Městem a společností AKRONA medical 
s.r.o., když její účinnost byla podmíněna dnem vkladu vlastnického práva k předmětnému 
pozemku ve prospěch společnosti AKRONA medical s.r.o. 
 
Po zavkladování vlastnického práva k předmětnému pozemku ve prospěch společnosti 
AKRONA medical s.r.o. však začala společnost Polabská stavební CZ, s.r.o. iniciovat 
kroky k návratu stavu před uzavřením kupní smlouvy ze dne 18. 5. 2017, tj. takovému 
stavu, kdy společnost Polabská stavební CZ, s.r.o. byla výlučným vlastníkem 
předmětného pozemku. Obě tyto společnosti ve snaze předejít spornému řešení věci 
uzavřeli dne 26. 9. 2018 dohodu o odstoupení od kupní smlouvy ze dne 18. 5. 2017, když 
na základě této se stala společnost Polabská stavební CZ, s.r.o. s účinky ex tunc 
vlastníkem předmětného pozemku (zápis proveden dne 23. 10. 2018 pod č.j. V-
5205/2018-714). 
 
Vzhledem k výše uvedenému pak dohoda mezi Městem a společností AKRONA medical 
s.r.o. pozbyla svého smyslu a účelu, jelikož společnost Polabská stavební CZ, s.r.o. je za 
výše uvedených okolností opětovně vázána svými povinnostmi, které jí vyplývají z Kupní 
smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva ze dne 13. 12. 2013, kterou uzavřela 
s Městem. 
 
Z tohoto důvodu má Město a společnost AKRONA medical s.r.o. za to, že je na místě, 
aby došlo z formálního hlediska ke zrušení jejich dohody ze dne 3. 5. 2017, jejíž 
existence nemá z materiálního hlediska další význam. 
 
Z tohoto důvodu je navrženo uzavření dohody, kterou zaniká ke dni 26. 9. 2018, tj. ke 
dni, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy ze dne 18. 5. 2017, shora uvedený 
závazek, aniž by byl zřízen závazek nový. 
 
Protože se stala společnost  Polabská stavební CZ, s.r.o., IČO 26115875, se sídlem 
Oseček č.p. 87, opět vlastníkem pozemku p. č. 9513/10, orná půda ve výměře 6 240 m2,  

v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, přešel shora uvedený závazek opět na tuto 
společnost.  



Společnost Polabská stavební CZ, s.r.o. předložila Smlouvu o budoucí kupní smlouvě, 
kterou dne 18.10.2018 uzavřela se společností APING a.s., se sídlem U Golfu 565, Horní 
Měcholupy, 109 00 Praha 10, IČO 03605159 s tím, že předmětem této dohody je převod 
vlastnického práva k pozemku p. č. 9513/10 v k. ú. Město Žďár společnosti APING a.s..  
S ohledem na skutečnost, že na pozemku vázne předkupní právo města Žďáru nad 
Sázavou, je před tímto převodem nutné vyřešit souhlas města Žďáru nad Sázavou 
s uvedeným převodem vlastnického práva.  
 
Aby si město Žďár nad Sázavou zachovalo určitý vliv na využití pozemku, navrhujeme 
uzavření Dodatku č. 4, a to mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Polabská 
stavební CZ, s.r.o., kterým dojde k posunutí termínů pro splnění závazků ze smlouvy 
vyplývajících z 31.12.2018 na 31.12.2020. Dodatek č. 4 je uzavřen s rozvazovací 
podmínkou dle ustanovení § 548 o.z., která nastane, nedojde-li nejpozději do 31.12.2018 
k podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí k pozemku p. č. 
9513/10, orná půda ve výměře 6 240 m2, v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou ve 
prospěch společnosti  APING a.s., se sídlem U Golfu 565, Horní Měcholupy, 109 00 
Praha 10, IČO 03605159, a to v souladu s kupní smlouvou, která bude mezi kupujícím a 
uvedenou společností uzavřena.  
 
Dále navrhujeme uzavření Dohody, kterou zajistíme splnění závazků také společností 
APING a.s., se sídlem U Golfu 565, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10, IČO 03605159, 
která se stane novým nabyvatelem pozemku p. č. 9513/10 v k. ú. Město Žďár. Navržená 
dohoda nabude účinnosti dnem vkladu vlastnického práva k pozemku p. č. 9513/10, orná 
půda ve výměře 6 240 m2,  v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou do vlastnictví 
společnosti APING a.s.. 

 
Počet stran:  4 
 
Počet příloh: 3 

 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu 
města ke schválení níže uvedené usnesení: 
1. Zastupitelstvo města schvaluje  Dohodu o zániku závazku, která bude uzavřena mezi 
městem Žďár nad Sázavou a  společností AKRONA medical s.r.o.,  IČO 262 74 531, se 
sídlem Zlín, Tř. Tomáše Bati 373, PSČ 761 12, v předloženém  znění. 
 
2. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Kupní smlouvě a smlouvě o 
zřízení předkupního práva ze dne 13. 12. 2013 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.11.2015, 
dodatku č. 2 ze dne 16. 12. 2016 a dodatku č. 3 ze dne 29. 3. 2017, který bude uzavřen 
mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Polabská stavební CZ, s.r.o., IČO 
26115875, se sídlem Oseček, Oseček č.p. 87, PSČ 289 41, v předloženém  znění. 
 
3. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje neuplatnění předkupního práva města 
Žďáru nad Sázavou k pozemku p. č. 9513/10, orná půda ve výměře 6 240 m2,  

zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v 
Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 11414 obec Žďár nad 
Sázavou, k. ú. Město Žďár ve vlastnictví společnosti Polabská stavební CZ, s.r.o., IČO 
26115875, se sídlem Oseček, Oseček č.p. 87, PSČ 289 41, za podmínky, že mezi 
městem Žďár nad Sázavou a společností APING a.s., IČO 03605159, se sídlem U Golfu 
565, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10, jako budoucím nabyvatelem shora uvedeného 
pozemku, bude uzavřena dohoda, ve které společnost APING a.s., přijme následující 
závazek: 
V případě, že doba výstavby stavby, tj. povolení užívání stavby (např. kolaudační 
rozhodnutí, kolaudační souhlas apod.), vydané stavebním odborem MěÚ ve Žďáře nad 
Sázavou (kromě povolení předčasného užívání stavby, zkušebního provozu apod.) tj. 



stavby, postavené na pozemku p. č. 9513/10, orná půda ve výměře 6 240 m2,  v k. ú. 
Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, přesáhne termín 31.12.2020, sjednává se, a 
APING a.s. se zavazuje zaplatit Městu smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč měsíčně za 
každý celý kalendářní měsíc takovéhoto prodlení s výstavbou stavby. Za zavinění 
prodlení s výstavbou se považuje i nedostatek finančních prostředků určených pro 
výstavbu, jakož i převod případné rozestavěné stavby na shora uvedeném pozemku 
postavené. Výše smluvní pokuty je stanovena vzhledem k tomu, že jde o zájmové a 
rozvojové území města a budoucí prodávající má zájem na řádném plnění závazků 
vyplývajících z této kupní smlouvy. Tímto ujednáním o smluvní pokutě nejsou dotčena 
příslušná ustanovení upravující náhradu škody. 
Zastupitelstvo města schvaluje Dohodu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad 
Sázavou a společností APING a.s., IČO 03605159, se sídlem U Golfu 565, Horní 
Měcholupy, 109 00 Praha 10, v předloženém znění. 

(příloha č. 2, 3, 4) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOHODA O ZÁNIKU ZÁVAZKU 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky: 

 
Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 295841, 
zastoupeným jeho starostou Ing. Martinem Mrkosem, ACCA  
na straně jedné (dále jen „Město“) 
 
a 
 
společností AKRONA medical s.r.o.,  IČO 262 74 531, se sídlem Zlín, Tř. Tomáše Bati 
373, PSČ 761 12, společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem 
v Brně, oddíl C, vložka 40953, zastoupená Marcelem Vodičkou, jednatelem společnosti 
na straně druhé (dále jen „AKRONA medical s.r.o.“) 

 
Preambule 

Společnost Polabská stavební CZ, s.r.o., IČO 26115875, se sídlem Oseček, Oseček čp.87, 
okres Nymburk, PSČ 28941, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v 
Praze oddíl C, vložka 71461 (dále jen Polabská stavební CZ, s.r.o.) převedla na základě 
kupní smlouvy ze dne 18. 5. 2017 vlastnické právo k pozemku parc. č. 9513/10, orná půda, o 
výměře 6240 m2, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, 
Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou, na LV č. 11414 pro k.ú. Město Žďár, obec Žďár 
nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou (dále jen „předmětný pozemek“), na společnost 
AKRONA medical s.r.o. 
 
V souvislosti s výše uvedeným převodem vlastnického práva k předmětnému pozemku byla 
mezi Městem a společností AKRONA medical s.r.o. uzavřena dne 3. 5. 2017 dohoda, jejímž 
předmětem byl tento závazek, viz čl. II: 
„V případě, že doba výstavby stavby, tj. povolení užívání stavby (např. kolaudační 
rozhodnutí, kolaudační souhlas apod.), vydané stavebním odborem MěÚ ve Žďáře nad 
Sázavou (kromě povolení předčasného užívání stavby, zkušebního provozu apod.) tj. stavby, 
postavené na pozemku p.č. 9513/10, orná půda ve výměře 6 240 m2,  v k.ú. Město Žďár, 
obec Žďár nad Sázavou,  přesáhne termín 31.12.2018, sjednává se, a AKRONA medical 
s.r.o. se zavazuje zaplatit Městu smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč měsíčně za každý celý 
kalendářní měsíc takovéhoto prodlení s výstavbou stavby. Za zavinění prodlení s výstavbou 
se považuje i nedostatek finančních prostředků určených pro výstavbu, jakož i převod 
případné rozestavěné stavby na shora uvedeném pozemku postavené. Výše smluvní pokuty 
je stanovena vzhledem k tomu, že jde o zájmové a rozvojové území města a budoucí 
prodávající má zájem na řádném plnění závazků vyplývajících z této kupní smlouvy. 
Tímto ujednáním o smluvní pokutě nejsou dotčena příslušná ustanovení upravující náhradu 
škody.“ 
 
Smyslem a účelem sjednání výše uvedeného závazku bylo převzetí povinnosti společnosti 
Polabská stavební CZ, s.r.o., která této společnosti vyplývala z čl. V. Kupní smlouvy a 
smlouvy o zřízení předkupního práva ze dne 13. 12. 2013, na základě které nabyla 
společnost Polabská stavební CZ, s.r.o. od Města vlastnické právo k předmětnému 
pozemku, jelikož tato povinnost by vzhledem k svému obligačněprávnímu charakteru 
nemohla přejít bez dalšího na nabyvatele vlastnického práva k předmětnému pozemku, tj. na 
společnost AKRONA medical s.r.o. Toto je patrno i z dohody ze dne 3. 5. 2017 uzavřené 
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mezi Městem a společností AKRONA medical s.r.o., když její účinnost byla podmíněna dnem 
vkladu vlastnického práva k předmětnému pozemku ve prospěch společnosti AKRONA 
medical s.r.o. 
 
Po zavkladování vlastnického práva k předmětnému pozemku ve prospěch společnosti 
AKRONA medical s.r.o. však začala společnost Polabská stavební CZ, s.r.o. iniciovat kroky 
k návratu stavu před uzavřením kupní smlouvy ze dne 18. 5. 2017, tj. takovému stavu, kdy 
společnost Polabská stavební CZ, s.r.o. byla výlučným vlastníkem předmětného pozemku. 
Obě tyto společnosti ve snaze předejít spornému řešení věci uzavřeli dne 26. 9. 2018 
dohodu o odstoupení od kupní smlouvy ze dne 18. 5. 2017, když na základě této se stala 
společnost Polabská stavební CZ, s.r.o. s účinky ex tunc vlastníkem předmětného pozemku 
(zápis proveden dne 23. 10. 2018 pod č.j. V-5205/2018-714). 
 
Vzhledem k výše uvedenému pak dohoda mezi Městem a společností AKRONA medical 
s.r.o. pozbyla svého smyslu a účelu, jelikož společnost Polabská stavební CZ, s.r.o. je za 
výše uvedených okolností opětovně vázána svými povinnostmi, které jí vyplývají z Kupní 
smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva ze dne 13. 12. 2013, kterou uzavřela 
s Městem. 
 
Z tohoto důvodu má Město a společnost AKRONA medical s.r.o. za to, že je na místě, aby 
došlo z formálního hlediska ke zrušení jejich dohody ze dne 3. 5. 2017, jejíž existence nemá 
z materiálního hlediska další význam. 
 

I. 
1. Město a společnost AKRONA medical s.r.o. si tímto ujednaly, že závazek společnosti 
AKRONA medical s.r.o. dle čl. II dohody ze dne 3. 5. 2017 v níže uvedeném znění: 
 
 „…V případě, že doba výstavby stavby, tj. povolení užívání stavby (např. kolaudační 
rozhodnutí, kolaudační souhlas apod.), vydané stavebním odborem MěÚ ve Žďáře nad 
Sázavou (kromě povolení předčasného užívání stavby, zkušebního provozu apod.) tj. stavby, 
postavené na pozemku p.č. 9513/10, orná půda ve výměře 6 240 m2,  v k.ú. Město Žďár, 
obec Žďár nad Sázavou,  přesáhne termín 31.12.2018, sjednává se, a AKRONA medical 
s.r.o. se zavazuje zaplatit Městu smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč měsíčně za každý celý 
kalendářní měsíc takovéhoto prodlení s výstavbou stavby. Za zavinění prodlení s výstavbou 
se považuje i nedostatek finančních prostředků určených pro výstavbu, jakož i převod 
případné rozestavěné stavby na shora uvedeném pozemku postavené. Výše smluvní pokuty 
je stanovena vzhledem k tomu, že jde o zájmové a rozvojové území města a budoucí 
prodávající má zájem na řádném plnění závazků vyplývajících z této kupní smlouvy. 
Tímto ujednáním o smluvní pokutě nejsou dotčena příslušná ustanovení upravující náhradu 
škody...“  
 
zaniká ke dni 26. 9. 2018, tj. ke dni, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy ze dne 18. 5. 
2017, aniž by byl zřízen závazek nový. 

 
II. 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před podpisem přečetly, že byla 
podepsána podle jejich pravé a svobodné vůle a nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných 



podmínek. S obsahem dohody souhlasí a na důkaz toho dohodu opatřují svými 
vlastnoručními podpisy. 
2. Uzavření této Dohody bylo projednáno na jednání zastupitelstva města Žďáru nad 
Sázavou na jednání dne 22.11.2018 
3. AKRONA medical s.r.o. bere na vědomí, že Město je osobou, která má podle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv) a vnitřních předpisů Města, 
povinnost tuto smlouvu zveřejnit prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany dále 
prohlašují, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství. 
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne     Ve Zlíně dne  
 
 
 
 
 
 
……………………………………….   ………………………………….. 
Ing. Martin Mrkos, ACCA    Marcel  V o d i č k a    
starosta města Žďáru nad Sázavou    jednatel společnosti 
       AKRONA medical s.r.o. 
 



Dodatek č. 4  
ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva 

 
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky: 
 
Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 295841, 
zastoupeným jeho starostou Ing. Martinem Mrkosem, ACCA 
jako prodávajícím na straně jedné (dále jen prodávající) 
 
a 
 
společností Polabská stavební CZ, s.r.o.,  IČO 261 15 875, se sídlem Oseček, Oseček č.p. 
87, PSČ 289 41, společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v 
Praze, oddíl C, vložka 71461, zastoupená Ing. Milanem Točíkem, jednatelem společnosti 
jako  kupujícím na straně druhé  (dále jen kupující) 
 

 
 

I. 
Shora uvedení účastníci uzavřeli dne 13.12.2013 Kupní smlouvu a  smlouvu o zřízení 
předkupního práva, předmětem které byl prodej pozemku p.č. 9513/10, orná půda ve výměře 6 
240 m2,  v k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou do vlastnictví kupujícího (dále jen smlouva). 
Ke smlouvě byl dne  30.11.2015 uzavřen dodatek č. 1, dne 16.12.2016 uzavřen dodatek č. 2 a 
dne 29.3.2017 uzavřen dodatek č. 3. 

 
II. 

Shora uvedení účastníci se dohodli na změně smlouvy a to konkrétně článku V. Smluvní pokuta 
z prodlení výstavby a článku VI. Oprávnění odstoupení prodávajícího od této smlouvy s tím, že 
se článek V. Smluvní pokuta z prodlení výstavby ve znění: 
 

V. 
Smluvní pokuta z prodlení výstavby 

V případě, že doba výstavby stavby, tj. povolení užívání stavby (např. kolaudační rozhodnutí, 
kolaudační souhlas apod.), vydané stavebním odborem MěÚ ve Žďáře nad Sázavou (kromě 
povolení předčasného užívání stavby, zkušebního provozu apod.) přesáhne termín 31.12.2018, 
sjednává se a kupující se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč měsíčně za 
každý celý kalendářní měsíc takovéhoto prodlení s výstavbou stavby. Za zavinění kupujícího se 
považuje i nedostatek finančních prostředků určených pro výstavbu, jakož i převod případné 
rozestavěné stavby na tomto pozemku postavené. Výše smluvní pokuty je stanovena vzhledem 
k tomu, že jde o zájmové a rozvojové území města a budoucí prodávající má zájem na řádném 
plnění závazků vyplývajících z této kupní smlouvy. 
Tímto ujednáním o smluvní pokutě nejsou dotčena příslušná ustanovení upravující náhradu 
škody.  
 
nahrazuje zněním: 
 

V. 
Smluvní pokuta z prodlení výstavby 

V případě, že doba výstavby stavby, tj. povolení užívání stavby (např. kolaudační rozhodnutí, 
kolaudační souhlas apod.), vydané stavebním odborem MěÚ ve Žďáře nad Sázavou (kromě 
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povolení předčasného užívání stavby, zkušebního provozu apod.) přesáhne termín 31.12.2020, 
sjednává se a kupující se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč měsíčně za 
každý celý kalendářní měsíc takovéhoto prodlení s výstavbou stavby. Za zavinění kupujícího se 
považuje i nedostatek finančních prostředků určených pro výstavbu, jakož i převod případné 
rozestavěné stavby na tomto pozemku postavené. Výše smluvní pokuty je stanovena vzhledem 
k tomu, že jde o zájmové a rozvojové území města a budoucí prodávající má zájem na řádném 
plnění závazků vyplývajících z této kupní smlouvy. 
Tímto ujednáním o smluvní pokutě nejsou dotčena příslušná ustanovení upravující náhradu 
škody.  
 
Dále se článek VI. Oprávnění odstoupení prodávajícího od této smlouvy ve znění: 

 
VI. 

Oprávnění odstoupení prodávajícího od této  smlouvy 
Prodávající je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, že: 

 
-  kupující nezahájí výstavbu stavby na předmětném prodávaném pozemku v době 
platnosti povolení stavby, které bylo vydáno stavebním odborem MěÚ Žďár nad Sázavou 
- kupující nejpozději do 31.12.2018 nedoloží prodávajícímu vydání Kolaudačního 
souhlasu, kolaudačního rozhodnutí, popřípadě jiného povolení  užívání stavby, vydané 
stavebním odborem MěÚ ve Žďáře nad Sázavou (kromě povolení zkušebního provozu nebo 
předčasného užívání stavby apod.) 
- kupující nezaplatí kupní cenu dle čl. II. této smlouvy řádně a včas. 
V případě, že prodávající od této smlouvy odstoupí, kupující se zavazuje do 30 kalendářních 
dnů ode dne doručení oznámení prodávajícího o odstoupení od této kupní smlouvy a smlouvy o 
zřízení předkupního práva, uzavřít souhlasné prohlášení tak, aby mohl být v katastru 
nemovitostí učiněn příslušný zápis prokazující vlastnictví prodávajícího k  pozemku p.č. 9513/10 
orná půda ve výměře 6 240 m2,  v k.ú. Město Žďár s tím, že kupující ponese ze svého veškeré 
náklady spojené se zpětným zápisem  pozemku p.č. 9513/10, orná půda, ve výměře 6 240 m2,  
v k.ú. Město Žďár v katastru nemovitostí ve prospěch města Žďáru nad Sázavou. 
 
nahrazuje zněním: 
 

VI. 
Oprávnění odstoupení prodávajícího od této  smlouvy 

Prodávající je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, že: 
 

-  kupující nezahájí výstavbu stavby na předmětném prodávaném pozemku v době 
platnosti povolení stavby, které bylo vydáno stavebním odborem MěÚ Žďár nad Sázavou 
- kupující nejpozději do 31.12.2020 nedoloží prodávajícímu vydání Kolaudačního 
souhlasu, kolaudačního rozhodnutí, popřípadě jiného povolení  užívání stavby, vydané 
stavebním odborem MěÚ ve Žďáře nad Sázavou (kromě povolení zkušebního provozu nebo 
předčasného užívání stavby apod.) 
- kupující nezaplatí kupní cenu dle čl. II. této smlouvy řádně a včas. 
V případě, že prodávající od této smlouvy odstoupí, kupující se zavazuje do 30 kalendářních 
dnů ode dne doručení oznámení prodávajícího o odstoupení od této kupní smlouvy a smlouvy o 
zřízení předkupního práva, uzavřít souhlasné prohlášení tak, aby mohl být v katastru 
nemovitostí učiněn příslušný zápis prokazující vlastnictví prodávajícího k  pozemku p.č. 9513/10 
orná půda ve výměře 6 240 m2,  v k.ú. Město Žďár s tím, že kupující ponese ze svého veškeré 
náklady spojené se zpětným zápisem  pozemku p.č. 9513/10, orná půda, ve výměře 6 240 m2,  
v k.ú. Město Žďár v katastru nemovitostí ve prospěch města Žďáru nad Sázavou. 



 
 

III. 
 
1. V ostatních ustanoveních se znění smlouvy nemění. 
2. Tento dodatek č. 3 je uzavřen s rozvazovací podmínkou dle ustanovení § 548 o.z. , která 
nastane, nedojde-li nejpozději do 31.12.2018 k podání návrhu na vklad vlastnického práva do 
katastru nemovitostí k pozemku p.č. 9513/10, orná půda ve výměře 6 240 m2, v k.ú. Město Žďár, 
obec Žďár nad Sázavou ve prospěch společnosti  APING a.s., se sídlem U Golfu 565, Horní 
Měcholupy, 109 00 Praha 10, IČO 03605159, a to v souladu s kupní smlouvou, která bude mezi 
kupujícím a uvedenou společností uzavřena.  
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na jednání zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou 
na jednání dne 22.11.2018. 
4. Kupující bere na vědomí, že prodávající je osobou, která má podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(dále jen zákon o registru smluv), povinnost tuto smlouvu zveřejnit prostřednictvím registru 
smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství.  
 

 
 
 
Žďár nad Sázavou dne     Oseček dne 
 
 
 
 
 
 
…………………………………….    ………………………………….. 
Ing. Martin Mrkos, ACCA     Ing. Milan  T o č í k    
starosta města Žďáru nad Sázavou     jednatel společnosti 
na straně prodávajícího      na straně kupujícího 
 
 
 



Dohoda 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky: 
 
Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 295841, 
zastoupeným jeho starostou Mgr. Zdeňkem Navrátilem  
na straně jedné (dále jen Město) 
 
a 
 
společností APING a.s.,  IČO 03605159, se sídlem U Golfu 565, Horní Měcholupy, 109 00 
Praha 10, společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka 20243, zastoupená Ing. Pavlem Klegou, členem představenstva 
na straně druhé  (dále jen APING a.s.) 

 
 
 

I. 
Společnost APING a.s. se v souladu se Smlouvou o budoucí kupní smlouvě , uzavřené mezi ní 
a společností Polabská stavební CZ, s.r.o.,  IČ 261 15 875, se sídlem Oseček, Oseček č.p. 87, 
PSČ 289 41,  stane vlastníkem pozemku p.č. 9513/10, orná půda ve výměře 6 240 m2,  v k.ú. 
Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou. 

 
 

II. 
Shora uvedení účastníci se dohodli na uzavření níže uvedeného závazku: 

Smluvní pokuta z prodlení výstavby 
V případě, že doba výstavby stavby, tj. povolení užívání stavby (např. kolaudační rozhodnutí, 
kolaudační souhlas apod.), vydané stavebním odborem MěÚ ve Žďáře nad Sázavou (kromě 
povolení předčasného užívání stavby, zkušebního provozu apod.) tj. stavby, postavené na 
pozemku p.č. 9513/10, orná půda ve výměře 6 240 m2,  v k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad 
Sázavou,  přesáhne termín 31.12.2020, sjednává se, a APING a.s. se zavazuje zaplatit Městu 
smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč měsíčně za každý celý kalendářní měsíc takovéhoto 
prodlení s výstavbou stavby. Za zavinění prodlení s výstavbou se považuje i nedostatek 
finančních prostředků určených pro výstavbu, jakož i převod případné rozestavěné stavby na 
shora uvedeném pozemku postavené. Výše smluvní pokuty je stanovena vzhledem k tomu, že 
jde o zájmové a rozvojové území města a budoucí prodávající má zájem na řádném plnění 
závazků vyplývajících z této kupní smlouvy. 
Tímto ujednáním o smluvní pokutě nejsou dotčena příslušná ustanovení upravující náhradu 
škody.  
 
 
 

III. 
1. Uzavření této Dohody bylo projednáno na jednání zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou 
na jednání dne 22.11.2018. 
2. APING a.s. bere na vědomí, že Město je osobou, která má podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(dále jen zákon o registru smluv) a vnitřních předpisů Města, povinnost tuto smlouvu zveřejnit 
prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neobsahuje obchodní 
tajemství.  
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3. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem vkladu vlastnického práva k pozemku p.č. 9513/10, orná 
půda ve výměře 6 240 m2,  v k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou do vlastnictví společnosti 
APING a.s.. 
 
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne      V Praze dne  
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………….    ………………………………….. 
Ing. Martin Mrkos, ACCA     Ing. Pavel Klega 
starosta města Žďáru nad Sázavou     člen představenstva 
        APING a.s. 
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c) - Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 8. 2. 2018 schválilo dvě Smlouvy o 
uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva, předmětem 
kterých je budoucí koupě vlastnického práva k části pozemku p. č. 8037/2, orná půda, 
(vyznačeno v mapovém podkladu) v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou do 
vlastnictví společnosti Prima bydlení, s r.o., IČO 06331033, se sídlem Komenského 
1190/1, Žďár nad Sázavou, za účelem výstavby novostavby 4 bytových domů 
označených jako Soubor A 2 bytové domy a Soubor B 2 bytové domy v lokalitě Klafar III 
– ul. Hrnčířská. 
 
Z důvodu časové náročnosti řešení podkladů 1. části projektu – Soubor B 2 bytové domy 
a navazující 2. části projektu Soubor A 2 bytové domy požádala Společnost Prima 
bydlení s r.o., Žďár nad Sázavou, o uzavření dodatků k výše uvedeným smlouvám, 
kterými budou upraveny články II – Předpoklady pro uzavření kupní smlouvy s tím, že 
termín pro vydání povolení stavby - výstavba 2 bytových domů - Soubor B 2 bytové domy 
bude prodloužen z 28. 2. 2019 do 30. 6. 2019 a termín pro vydání povolení stavby - 
výstavba 2 bytových domů  - Soubor A 2 bytové domy bude prodloužen z 28. 2. 2019 do 
28. 2. 2020. 

 
- Rada města dne 10. 9. 2018 vyhlásila záměr, předmětem kterého je následující změna:  
1. Změna Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního 

práva uzavřené dne 23.2.2018 mezi Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 
59101 Žďár nad Sázavou, IČO 295841 a Prima bydlení s.r.o., se sídlem Komenského 
1190/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 06331033 na prodej části pozemku p. č. 
8037/2, orná půda v k. ú. Město Žďár, určené pro výstavbu 2 bytových domů 
v mapovém podkladu vyznačeno jako Soubor B 2 bytové domy v lokalitě Klafar III, ul. 
Hrnčířská, s tím, že se mění termín pro vydání povolení stavby v čl. II – Předpoklady 
pro uzavření kupní smlouvy, a to z 28. 2. 2019 na 30. 6. 2019. 
 

2. Změna Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního 
práva uzavřené dne 23.2.2018 mezi Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 
59101 Žďár nad Sázavou, IČO 295841 a Prima bydlení s.r.o., se sídlem Komenského 
1190/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 06331033 na prodej části pozemku p. č. 
8037/2, orná půda v k. ú. Město Žďár, určené pro výstavbu 2 bytových domů 
v mapovém podkladu vyznačeno jako Soubor A 2 bytové domy v lokalitě Klafar III, ul. 
Hrnčířská, s tím, že se mění termín pro vydání povolení stavby v čl. II – Předpoklady 
pro uzavření kupní smlouvy, a to z 28. 2. 2019 na 28. 2. 2020. 

 
- Záměr byl zveřejněn na úřední desce města v době od 12. 9. do 12. 10. 2018. 

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 2 

 
Návrh usnesení: 
1. Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního 
práva č. OP/BKS/00161/2018, který bude uzavřený mezi městem Žďár nad Sázavou 
a společností Prima bydlení s.r.o., se sídlem Žďár nad Sázavou, Komenského 
1190/1, PSČ 591 01, IČO 06331033, v předloženém znění.  

2. Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního 
práva č. OP/BKS/00162/2018, který bude uzavřený mezi městem Žďár nad Sázavou 
a společností Prima bydlení s.r.o., se sídlem Žďár nad Sázavou, Komenského 
1190/1, PSČ 591 01, IČO 06331033, v předloženém znění.  

(příloha č. 5, 6) 



Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 

OP/BKS/00162/2018 
 
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 
 
Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou,  IČO 295841, 
zastoupeným starostou Ing. Martinem Mrkosem, ACCA  
jako budoucím prodávajícím na straně jedné (dále jen budoucí prodávající) 
 
a 
 
Prima bydlení s.r.o., se sídlem Žďár nad Sázavou, Komenského 1190/1, PSČ 591 01, 
IČ 06331033, zastoupenou Mgr. Alešem Čapkem, jednatelem společnosti, společnost je 
zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 101324 
jako budoucím kupujícím na straně jedné (dále jen budoucí kupující) 
 
 
Shora uvedení účastníci uzavřeli dne 23.2.2018 Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy a 
smlouvy o zřízení předkupního práva, předmětem které byl závazek města Žďáru nad Sázavou, 
jako budoucího prodávajícího, při splnění podmínek v této smlouvě stanovených, prodat 
společnosti Prima bydlení s.r.o., jako budoucímu kupujícímu, část pozemku p.č. 8037/2, orná 
půda v k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, vyznačenou v mapovém podkladu, který je 
součástí této smlouvy (dále i prodávaný pozemek) za dohodnutou kupní cenu ve výši 4.000 
Kč/m2 (bez DPH), určenou pro výstavbu dvou bytových domů, v mapovém podkladu označenou 
jako Soubor B 2 bytové domy.  
 
Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Shora uvedené smlouvy tak, že čl. II. ve znění: 

 
II. 

Předpoklady pro uzavření kupní smlouvy 
Kupní smlouva bude mezi smluvními stranami uzavřena po právní moci stavebního povolení 
vydaného na stavbu (popřípadě po uzavření veřejnoprávní smlouvy nebo jiného povolení 
stavby) dále jen povolení stavby, na výzvu budoucího kupujícího, a to nejpozději do 20 
kalendářních dnů ode dne doručení výzvy budoucího kupujícího budoucímu prodávajícímu a 
schválení v nejbližším zastupitelstvu města Žďáru nad Sázavou, které se bude konat po 
doručení výzvy budoucího kupujícího, nejpozději však do zahájení řízení o povolení užívání 
stavby (kolaudační souhlas apod.). 
V případě, že  pravomocné povolení  stavby nebude vydáno nejpozději do 28.2.2019 pozbývá 
tato smlouva platnosti. 
 
Se mění následovně:  

II. 
Předpoklady pro uzavření kupní smlouvy 

Kupní smlouva bude mezi smluvními stranami uzavřena po právní moci stavebního povolení 
vydaného na stavbu (popřípadě po uzavření veřejnoprávní smlouvy nebo jiného povolení 
stavby) dále jen povolení stavby, na výzvu budoucího kupujícího, a to nejpozději do 20 
kalendářních dnů ode dne doručení výzvy budoucího kupujícího budoucímu prodávajícímu a 
schválení v nejbližším zastupitelstvu města Žďáru nad Sázavou, které se bude konat po 
doručení výzvy budoucího kupujícího, nejpozději však do zahájení řízení o povolení užívání 
stavby (kolaudační souhlas apod.). 
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V případě, že  pravomocné povolení  stavby nebude vydáno nejpozději do 30.6.2019 pozbývá 
tato smlouva platnosti. 
 
 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 
Kupující výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku. 
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru 
smluv zajistí budoucí prodávající. 
 
Budoucí prodávající prohlašuje, že splnil podmínky dané příslušným ustanovením § 85) zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, stanovené pro převod nemovitých věcí z a do majetku města. 
Uzavření této smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem města Žďáru nad Sázavou dne 
22.11.2018. Záměr uzavřít tento dodatek byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu ve 
Žďáře nad Sázavou od 12.9.2018 do 12.10.2018. 
 

 
Ve Žďáře nad Sázavou dne  
 
 
 
 
 
…………………………………….   ………………………………….. 
Ing. Martin Mrkos, ACCA    Mgr. Aleš Č a p e k 
starosta města Žďáru nad Sázavou    jednatel společnosti 
za budoucího prodávajícího     za budoucího kupujícího 
 



Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. 

OP/BKS/00161/2018 
 
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 
 
Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou,  IČO 295841, 
zastoupeným starostou Ing. Martinem Mrkosem, ACCA  
jako budoucím prodávajícím na straně jedné (dále jen budoucí prodávající) 
 
a 
 
Prima bydlení s.r.o., se sídlem Žďár nad Sázavou, Komenského 1190/1, PSČ 591 01, 
IČO 06331033, zastoupenou Mgr. Alešem Čapkem, jednatelem společnosti, společnost je 
zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 101324 
jako budoucím kupujícím na straně jedné (dále jen budoucí kupující) 
 
 
Shora uvedení účastníci uzavřeli dne 23.2.2018 Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy a 
smlouvy o zřízení předkupního práva, předmětem které byl závazek města Žďáru nad Sázavou, 
jako budoucího prodávajícího, při splnění podmínek v této smlouvě stanovených, prodat 
společnosti Prima bydlení s.r.o., jako budoucímu kupujícímu, část pozemku p.č. 8037/2, orná 
půda v k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, vyznačenou v mapovém podkladu, který je 
součástí této smlouvy (dále i prodávaný pozemek) za dohodnutou kupní cenu ve výši 5.700 
Kč/m2 (bez DPH), určenou pro výstavbu dvou bytových domů, v mapovém podkladu označenou 
jako Soubor A 2 bytové domy.  
 
Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Shora uvedené smlouvy tak, že čl. II. ve znění: 

 
II. 

Předpoklady pro uzavření kupní smlouvy 
Kupní smlouva bude mezi smluvními stranami uzavřena po právní moci stavebního povolení 
vydaného na stavbu (popřípadě po uzavření veřejnoprávní smlouvy nebo jiného povolení 
stavby) dále jen povolení stavby, na výzvu budoucího kupujícího, a to nejpozději do 20 
kalendářních dnů ode dne doručení výzvy budoucího kupujícího budoucímu prodávajícímu a 
schválení v nejbližším zastupitelstvu města Žďáru nad Sázavou, které se bude konat po 
doručení výzvy budoucího kupujícího, nejpozději však do zahájení řízení o povolení užívání 
stavby (kolaudační souhlas apod.). 
V případě, že  pravomocné povolení  stavby nebude vydáno nejpozději do 28.2.2019 pozbývá 
tato smlouva platnosti. 
 
Se mění následovně:  

II. 
Předpoklady pro uzavření kupní smlouvy 

Kupní smlouva bude mezi smluvními stranami uzavřena po právní moci stavebního povolení 
vydaného na stavbu (popřípadě po uzavření veřejnoprávní smlouvy nebo jiného povolení 
stavby) dále jen povolení stavby, na výzvu budoucího kupujícího, a to nejpozději do 20 
kalendářních dnů ode dne doručení výzvy budoucího kupujícího budoucímu prodávajícímu a 
schválení v nejbližším zastupitelstvu města Žďáru nad Sázavou, které se bude konat po 
doručení výzvy budoucího kupujícího, nejpozději však do zahájení řízení o povolení užívání 
stavby (kolaudační souhlas apod.). 
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V případě, že  pravomocné povolení  stavby nebude vydáno nejpozději do 28.2.2020 pozbývá 
tato smlouva platnosti. 
 
 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 
Kupující výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku. 
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru 
smluv zajistí budoucí prodávající. 
 
Budoucí prodávající prohlašuje, že splnil podmínky dané příslušným ustanovením § 85) zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, stanovené pro převod nemovitých věcí z a do majetku města. 
Uzavření této smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem města Žďáru nad Sázavou dne 
22.11.2018. Záměr uzavřít tento dodatek byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu ve 
Žďáře nad Sázavou od 12.9.2018 do 12.10.2018. 
 

 
Ve Žďáře nad Sázavou dne  
 
 
 
 
 
…………………………………….   ………………………………….. 
Ing. Martin Mrkos, ACCA    Mgr. Aleš Č a p e k 
starosta města Žďáru nad Sázavou    jednatel společnosti 
za budoucího prodávajícího     za budoucího kupujícího 
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d) - Rada města dne 27. 8. 2018 doporučila zastupitelstvu města schválit níže uvedené 
usnesení: 
- Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků z vlastnictví 
města Žďár nad Sázavou do vlastnictví společností VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o. se sídlem 
Jamská 2486/8, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, IČO 27722287, v souladu s uzavřenou 
Smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva ze 
dne 14. 11. 2016, a to část pozemku p. č. 8008/1 – orná půda v k. ú. Město Žďár dle 
zhotoveného GP pro rozdělení pozemku a vyznačení budovy č. 4355-44/2018: 
- odděleného dílu ve výměře 585 m2, nově označen jako pozemek p. č. 8008/13, 
zastavěná plocha 
- odděleného dílu ve výměře 14 m2, nově označen jako pozemek p. č. 8008/14, orná 
půda 
- odděleného dílu ve výměře 134 m2, nově označen jako pozemek p. č. 8008/15, orná 
půda 
- odděleného dílu ve výměře 73 m2, nově označen jako pozemek p. č. 8008/16, orná 
půda 
- odděleného dílu ve výměře 63 m2, nově označen jako pozemek p. č. 8008/17, orná 
půda 
- odděleného dílu ve výměře 84 m2, nově označen jako pozemek p. č. 8008/18, orná 
půda 
- odděleného dílu ve výměře 29 m2, nově označen jako pozemek p. č. 8008/19, orná 
půda 
- vše v k. ú. město Žďár v celkové výměře 982 m2 - za účelem výstavby novostavby 
objektu – bytového domu v lokalitě Klafar II, ul. Sázavská, ZR 3 
- za dohodnutou kupní cenu ve výši 2.152 Kč/m2 bez DPH, tj. v celkové výši 2.113.264 
Kč bez DPH + 21% sazba DPH, tj. celkem 2.557.049 Kč včetně DPH 
- Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Kupní smlouvu a smlouvu o 
zřízení předkupního práva uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím 
a společností VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o. se sídlem Jamská 2486/8, 591 01 Žďár nad 
Sázavou 1, IČO 27722287 – jako kupujícím, v předloženém znění. 

 
- Zastupitelstvo města dne 6. 9. 2018 po projednání schválilo níže uvedené usnesení: 
- Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků z vlastnictví města Žďár nad Sázavou 
do vlastnictví společností VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o. se sídlem Jamská 2486/8, 591 01 
Žďár nad Sázavou 1, IČO 27722287, v souladu s uzavřenou Smlouvou o uzavření 
budoucí kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva ze dne 14. 11. 2016, a to 
část pozemku p. č. 8008/1 – orná půda v k. ú. Město Žďár dle zhotoveného GP pro 
rozdělení pozemku a vyznačení budovy č. 4355-44/2018: 
- odděleného dílu ve výměře 585 m2, nově označen jako pozemek p. č. 8008/13, 
zastavěná plocha 
- odděleného dílu ve výměře 14 m2, nově označen jako pozemek p. č. 8008/14, orná 
půda 
- odděleného dílu ve výměře 134 m2, nově označen jako pozemek p. č. 8008/15, orná 
půda 
- odděleného dílu ve výměře 73 m2, nově označen jako pozemek p. č. 8008/16, orná 
půda 
- odděleného dílu ve výměře 63 m2, nově označen jako pozemek p. č. 8008/17, orná 
půda 
- odděleného dílu ve výměře 84 m2, nově označen jako pozemek p. č. 8008/18, orná 
půda 
- odděleného dílu ve výměře 29 m2, nově označen jako pozemek p. č. 8008/19, orná 
půda 
- vše v k. ú. město Žďár v celkové výměře 982 m2 - za účelem výstavby novostavby 
objektu – bytového domu v lokalitě Klafar II, ul. Sázavská, ZR 3 



- za dohodnutou kupní cenu ve výši 2.152 Kč/m2 bez DPH, tj. v celkové výši 2.113.264 
Kč bez DPH + 21% sazba DPH, tj. celkem 2.557.049 Kč včetně DPH 
- Zastupitelstvo města schvaluje Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva 
uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a společností VÝSTAVBA 
KLAFAR s.r.o. se sídlem Jamská 2486/8, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, IČO 27722287 – 
jako kupujícím, v předloženém znění. 

 
- Dne 10. 9. 2018 byla mezi oběma stranami uzavřena předmětná kupní smlouva na 
prodej pozemků, která byla spolu s návrhem na zápis do katastru nemovitostí doručena 
Katastrálnímu úřadu pro Vysočinu – KP ve Žďáře nad Sázavou k provedení převodu 
vlastnického práva.   
 
- Vzhledem k tomu, že zápisem do katastru nemovitostí nelze vložit pozemek označený 
jako zastavěná plocha bez prohlášení vlastníka k rozestavěnému bytovému domu, je 
nutno uzavřít smíšenou smlouvu, která bude zahrnovat kupní smlouvu – prodej pozemků 
a prohlášení vlastníka. Z tohoto důvodu navrhujeme částečnou revokaci přijatého 
usnesení RM ze dne 27.8.2018 a ZM ze dne 6. 9. 2018 - zrušení části usnesení ve věci 
schválení kupní smlouvy a předkládáme návrh nového usnesení, kterým bude smíšená 
smlouva schválena. 

 
Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení:  
1. Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého usnesení ze dne 
27.8.2018 a doporučuje zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení ZM 
ze dne 6. 9. 2018 s tím, že se ruší část původně přijatého usnesení ve znění: 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení 
předkupního práva uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a 
společností VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o. se sídlem Jamská 2486/8, 591 01 Žďár nad 
Sázavou 1, IČO 27722287 – jako kupujícím, v předloženém znění. 
2. Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit Smíšenou smlouvu 
kupní a o zřízení předkupního práva a prohlášení vlastníka nemovité věci, uzavřenou 
mezi městem Žďár nad Sázavou - jako prodávajícím a společností VÝSTAVBA KLAFAR 
s.r.o. se sídlem Jamská 2486/8, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, IČO 27722287 – jako 
kupujícím a vlastníkem, v předloženém znění. 

(příloha č. 7) 
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e) - Zastupitelstvo města dne 23. 3. 2017 po projednání schválilo odprodej pozemku 
ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad 
Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Zámek Žďár, a to části pův. p. č. 
774/3 – orná půda – dle GP č. 837-119/2016 ze dne 16. 11. 2016 odděleného dílu nově 
označeného jako pozemek p. č. 774/90 - orná půda ve výměře 1741 m2 v k. ú. Zámek 
Žďár v lokalitě sídliště Klafar, ZR 3, do vlastnictví Kraje Vysočina se sídlem Žižkova 57, 
587 33 Jihlava – za účelem výstavby dvou objektů transformovaného bydlení pro klienty 
Domova Kamélie Křižanov, příspěvková organizace v rámci realizace projektu 
„Transformace Domova Kamélie Křižanov II.“ (nákup a výstavba nových objektů 
k bydlení bude realizována v rámci projektu transformace a deinstitucionalizace 
pobytových zařízení a bude financována prostřednictvím evropského fondu IROP). 
- za kupní cenu dle ZP ve výši 2.250 Kč/m2 a k této ceně bude připočtena DPH 
v zákonem stanovené výši, pokud bude prodej pozemku DPH podléhat. 
Zastupitelstvo města schválilo rovněž smlouvu o budoucí kupní smlouvě v předloženém 
znění. 

 
- Dne 11. 4. 2017 byla mezi oběma stranami uzavřena předmětná Smlouva o budoucí 
kupní smlouvě. V článku IV. této smlouvy je mimo jiné uvedeno, že smlouva se uzavírá 
na dobu určitou a její platnost končí platným uzavřením kupní smlouvy, nejpozději však 
dnem 31. 12. 2018. 
 
Finanční dopad do rozpočtu města: 
příjem za kupní cenu ve výši 3.917.250 Kč bez DPH, když ke kupní ceně bude 
připočtena DPH v zákonem stanovené výši. 
 
Vzhledem k výše uvedenému je nyní radě města předkládáno k projednání uzavření 
předmětné kupní smlouvy..    

 
Počet stran:  1 
   
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit 
kupní smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou, jako prodávajícím 
a Krajem Vysočina se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, jako kupujícím, předmětem 
které je převod pozemku p. č. 774/90, orná půda, ve výměře 1 741 m2, obec Žďár nad 
Sázavou, k. ú  Zámek Žďár, za dohodnutou kupní cenu ve výši 2.250 Kč/m2 bez DPH, tj. 
celkem za 3.917.250 Kč bez DPH, když ke kupní ceně bude připočtena DPH v zákonem 
stanovené výši, v předloženém znění. 

(příloha č. 8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          
 

Kupní smlouva  
 

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., 
v platném znění mezi těmito účastníky: 
 
Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 708 907 49, 
zastoupená hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu pověřen ing. Martin Kukla, 
náměstek hejtmana kraje pro oblast ekonomiky a majetku 
na straně kupujícího  
 
a 

Město Žďár nad Sázavou, IČO 00295841, sídlo Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou, 
zastoupené starostou města Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, na straně vlastníka a 
prodávajícího 

 
Článek I. 

 
Prodávající je výlučným vlastníkem dle výpisu z LV 1 pro k. ú. Zámek Žďár a obec Žďár nad 
Sázavou, mimo jiné, pozemku par. č. 774/3 – orná půda o výměře 3 666 m2.  
Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku ověřeným úředně oprávněným 
zeměměřičským inženýrem ing. Karlem Lačným  číslo 837-119/2016 byl od pozemku p.č. 
774/3 oddělen díl ve výměře 1 741 m2, který byl nově označen jako pozemek p.č. 774/90, 
orná půda ve výměře 1 741 m2. 
 
 

Článek II. 

Prodávající prodává a převádí kupujícímu vlastnické právo k pozemku  p.č. 774/90, orná 
půda, ve výměře 1 741 m2, obec Žďár nad Sázavou, k.ú Zámek Žďár, za dohodnutou kupní 
cenu ve výši 2.250 Kč/m2 bez DPH, tj. celkem za 3.917.250 Kč bez DPH a kupující pozemek  
p.č. 774/90, orná půda, ve výměře 1 741 m2, obec Žďár nad Sázavou, k.ú Zámek Žďár za 
dohodnutou kupní cenu kupuje do svého výlučného vlastnictví. Ke kupní ceně bude 
připočtena DPH v zákonem stanovené výši. 

Kupní cena pozemku byla stanovena na základě dohody a v souladu se Znaleckým 
posudkem znalce ing. Víta Šimurdy číslo 2361-001/17 ze dne 6.1.2017 

Pozemek je prodáván ve stavu, v jakém se nachází ke dni uzavření této smlouvy, se všemi 
součástmi a příslušenstvím, které tvoří zejména pilíř sloužící pro připojení el. energie a plynu 
a dále část vodovodních a kanalizačních přípojek od odboček z hlavních řadů těchto sítí. 

Kupující se zavazuje zaplatit dohodnutou kupní cenu na účet prodávajícího po doručení 
oznámení Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou o 
provedení vkladu vlastnického práva k prodávanému pozemku do katastru nemovitostí, a to 
na základě daňového dokladu, který prodávající kupujícímu zašle.  

 

 
 

Článek III. 
 
1. Nabytí pozemku shora uvedeného v k. ú. Zámek Žďár a obci Žďár nad Sázavou bylo 

schváleno na  jednání  Zastupitelstva Kraje Vysočina, konaném dne ………….. 

 
2. Prodej pozemku shora uvedeného v k. ú. Zámek Žďár a obci Žďár nad Sázavou byl 

projednán a schválen na jednání  zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou, konaném  
dne 22.11.2018.   
 
 

JANTUP
Textový rámeček
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3. Prodej pozemku byl zveřejněn na úřední desce úřadu města Žďáru nad Sázavou od 
4.10.2016 do 20.10.2016.  

 

 
                                                                    Článek IV. 

 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru 
smluv zajistí prodávající. 

 
 
 
 
V Jihlavě dne ………………    Ve Žďáře nad Sázavou dne  …………… 
 
 
 
Za kupujícího      Za prodávajícího: 
 
 
 
 
……..…. ………………………………  ……………………………………….. 
Kraj Vysočina      Město Žďár nad Sázavou 
Ing. Martin Kukla     Ing. Martin Mrkos, ACCA 
Náměstek hejtmana kraje pro oblast   starosta města 
ekonomiky a majetku       

 
 





f) - V souvislosti s dokončením stavby I/19 Žďár nad Sázavou – Mělkovice přistupuje nyní 
Ředitelství silnic a dálnic ČR k majetkoprávnímu vypořádání pozemků. V rámci tohoto byl 
zaslán městu návrh Darovací smlouvy č. 12MP-002783, kde město je dárcem pozemků 
zastavěných silnicí I/19 v k. ú. Město Žďár a obdarovaným ČR - Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, státní příspěvková organizace se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, PSČ 145 05, IČO 
65993390, zastoupená ŘSD ČR, Správa Jihlava se sídlem Jihlava, Kosovská 10a. 
Jedná se o tyto celé pozemky: 
- p. č. 9541/15 - ostatní plocha, silnice                  ve výměře     894 m2    
- p. č. 5530      - ostatní plocha, silnice                  ve výměře       16 m2 
- p. č. 9541/4   - ostatní plocha, ost. komunikace  ve výměře  6 505 m2 
- p. č. 8602/11 - ostatní plocha, silnice                  ve výměře  2 717 m2 
- vše v k. ú. Město Žďár (v celkové výměře 10 132 m2) 
 
Účetní hodnota pozemků dle účetní evidence dárce činí celkem 1.779.424 Kč, z toho: 
- p. č. 9541/15     částka ve výši            9.484 Kč   
- p. č. 5530          částka ve výši               698 Kč 
- p. č. 9541/4       částka ve výši     1.333.200 Kč 
- p. č. 8602/11     částka ve výši        436.042 Kč 

 
Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR: 
Bez připomínek.  
 
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR:   
Doporučuji doplnit o veškeré pozemky pod předanou komunikací, což je nutné 
geometricky oddělit. 
 
- Po projednání se zástupci ŘSD, z jakého důvodu není převodem pozemků vyřešena 
celá komunikace, bylo městu sděleno, že ze strany ŘSD v současné době nejsou 
připraveny oddělovací geometrické plány, a proto bude další převod částí oddělených 
pozemků komunikace řešen následně v r. 2019.     
 
- Rada města dne 8. 10. 2018 po projednání schválila vyhlášení záměru na dar 
nemovitostí – bezúplatný převod pozemků z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do 
vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace se sídlem 
Praha 4, Na Pankráci 56, PSČ 145 05, IČO 65993390, zastoupená ŘSD ČR, Správa 
Jihlava se sídlem Jihlava, Kosovská 10a, a to p. č. 9541/15 - ostatní plocha, silnice ve 
výměře 894 m2, p. č. 5530 - ostatní plocha, silnice ve výměře 16 m2, p. č. 9541/4 - ostatní 
plocha, ost. komunikace ve výměře 6 505 m2 a p. č. 8602/11 – ostatní plocha, silnice ve 
výměře 2 717 m2 (v celkové výměře 10 132 m2) – vše v k. ú. Město Žďár, zapsaných v 
katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální 
pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem 
majetkoprávního vypořádání pozemků zastavěných silnicí I/19 Žďár – Mělkovice, po 
dokončení stavby. Účetní hodnota pozemků dle účetní evidence dárce činí celkem 
1.779.424 Kč. 
 
- Záměr byl zveřejněn na úřední desce města v době od 9. 10. do 8. 11. 2018. 
 
Počet stran:  2 
   
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke 
schválení dar nemovitostí – bezúplatný převod pozemků z vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou do vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace 
se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, PSČ 145 05, IČO 65993390, zastoupená ŘSD ČR, 



Správa Jihlava se sídlem Jihlava, Kosovská 10a, a to p. č. 9541/15 - ostatní plocha, 
silnice ve výměře 894 m2, p. č. 5530 - ostatní plocha, silnice ve výměře 16 m2, p. č. 
9541/4 - ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 6 505 m2 a p. č. 8602/11 – ostatní 
plocha, silnice ve výměře 2 717 m2 (v celkové výměře 10 132 m2) – vše v k. ú. Město 
Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v 
Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – 
za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků zastavěných silnicí I/19 Žďár – 
Mělkovice, po dokončení stavby. Účetní hodnota pozemků dle účetní evidence dárce činí 
celkem 1.779.424 Kč. 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Darovací smlouvu č. 12MP-002783 
v předloženém znění. 

(příloha č. 9)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Město Žďár nad Sázavou, se sídlem Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, PSČ: 591 31, IČ: 00295841,  
zastoupené Ing. Martinem Mrkosem ACCA, starostou města,   
jako „dárce“ na straně jedné 
 
a  
 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, 
PSČ: 145 05, IČO: 65993390, zastoupená Ing. Marií Tesařovou, ředitelkou Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, Správa Jihlava, se sídlem Jihlava, Kosovská 10a,  
jako „obdarovaný“ na straně druhé 
 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zák.č. 89/2012 Sb. 
občanský zákoník, dále zák.č. 219/2000 Sb. o majetku ČR v platném znění, zák.č. 13/1997 Sb. o 
pozemních komunikacích v platném znění tuto 
 
 

D A R O V A C Í   S M L O U V U  č. 12MP-002783 
 

 
I.  

1.1 Dárce prohlašuje, že je výhradním vlastníkem pozemků p.č. 9541/15, p.č. 5530, p.č. 9541/4 a p.č. 
8602/11 v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro 
Vysočinu, Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou na listu vlastnictví č. 1, dále jen „předmět 
smlouvy“.  
 

II.  
2.1 Dárce touto smlouvou daruje předmět smlouvy uvedený v článku 1.1 této smlouvy, a to pozemky 
p.č. 9541/15 o výměře 894 m2, p.č. 5530 o výměře 16 m2, p.č. 9541/4 o výměře 6505 m2 a p.č. 
8602/11 o výměře 2717 m2 v k.ú. Město Žďár  a obci Žďár nad Sázavou obdarovanému a obdarovaný 
výslovně prohlašuje, že předmět smlouvy přijímá do vlastnictví České republiky s příslušností 
hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR. 
 

2.2 Hodnota předmětu smlouvy činí dle účetní evidence dárce celkem 1.779.424,- Kč, slovy: 
jedenmilionsedmsetsedmdesátdevěttisícčtyřistadvacetčtyři korun českých, z toho pozemek p.č. 
9541/15 částku 9.484,- Kč, p.č. 5530 částku 698,- Kč, p.č. 9541/4 částku 1.333.200,- Kč a p.č. 
8602/11 částku 436.042,- Kč. 

2.3 Dárce prohlašuje, že na předmětu smlouvy neváznou žádné dluhy, břemena, zástavní práva a že 
neví o žádných vadách faktických ani právních, na které by měl být obdarovaný zvláště upozorněn. 

2.4 Obdarovaný prohlašuje, že zná dostatečně stav převáděných nemovitostí.  

2.5 Pozemky jsou zastavěny silnicí I/19. 
 

III.  
3.1 Vlastnictví k předmětu smlouvy, jakož i veškerá práva a povinnosti, nebezpečí a užitky s převodem 
spojené, se nabývá vkladem do katastru nemovitostí v souladu s ust. § 10 zák. č. 256/2013 Sb. 
Smluvní strany se dohodly, že podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí zajistí obdarovaný, 
který současně uhradí příslušný správní poplatek s ním spojený. 

 
3.2 Smluvní strany se zavazují, pro případ, že katastrální úřad z jakéhokoliv důvodu neprovede zápis 
věcných práv podle této smlouvy, učinit bezodkladně veškeré nezbytné úkony k odstranění překážek 
pro zápis práva. 
 

IV.  
4.1 Dárce prohlašuje, že v souladu s ust. § 85 a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích rozhodlo o 
bezúplatném převodu nemovitostí uvedených v článku II. této smlouvy Zastupitelstvo města Žďár nad 
Sázavou dne 22.11.2018 usnesením č. …………………..Toto prohlášení se činí dle § 41 zákona č. 
128/2000 Sb. a považuje se za doložku potvrzující splnění podmínek zákona. 
 
 

JANTUP
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V.  

5.1 V souladu s ustanovením § 22 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování 
v právních vztazích, v platném znění tato smlouva nevyžaduje schválení Ministerstvem financí ČR.  

 
5.2 Převod dle této smlouvy je v souladu s ust. §19b odst. 2 písm.e) zák.č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů v platném znění, osvobozen od daně z příjmu právnických osob. 
 

VI. 
6.1 Dárce bere na vědomí, že ŘSD ČR je subjektem, jež nese v určitých případech zákonnou 
povinnost uveřejňovat smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. v registru smluv vedeném pro 
tyto účely Ministerstvem vnitra. 
6.2 Dárce souhlasí se zveřejněním této smlouvy v případě, kdy ŘSD ČR ponese, v souladu 
s uvedeným zákonem, povinnost uveřejnění, a to v rozsahu a způsobem z uvedeného zákona 
vyplývající. 
 

VII.  
7.1 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení 
obdrží Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou a po jednom 
vyhotovení si ponechá každá ze smluvních stran. 
 
7.2 Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, dle 
jejich pravé a svobodné vůle a že smluvnímu ujednání nejsou na překážku žádné okolnosti bránící 
nakládání s nemovitostmi a na důkaz toho ji vlastnoručně podepisují. 
 
7.3 Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na všech náležitostech, u nichž bylo dosažení shody 
předpokladem pro uzavření této smlouvy. 
 
7.4 Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi nebyla dohodnuta žádná jiná vedlejší ujednání ve smyslu 
ust. § 2132 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. než ta, jež jsou obsažena v textu této smlouvy. 
 
7.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města obdarovaný výslovně prohlašuje, že je s touto  
skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů městem s ohledem na zákon č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se 
zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících 
z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Obdarovaný souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů 
obsažených v  této smlouvě městem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a 
projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., 
ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně 
účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však 
do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami 
stanovenými zvláštními zákony. Obdarovaný si je zároveň vědom svých práv upravených příslušnými 
ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
Obdarovaný dále souhlasí s tím, že ze strany města bude, resp. může být, při dodržení podmínek 
stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této 
smlouvy a jejího plnění. 
 
 
Ve Žďáru nad Sázavou dne                                                            V Jihlavě dne  
 
 
………………………………….......   ………………………………….......  
        Ing. Martin Mrkos, ACCA   Ing. Marie Tesařová 
              starosta města   ředitelka Správy Jihlava 
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g) - Pan F. P., bytem ZR 5, požádal o směnu pozemků, a to dle zhotoveného 
geometrického náčrtu části p. č. 8191 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře cca 
602 m2 ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou za část p. č. 8190 – orná půda ve 
výměře cca 325 m2 ve vlastnictví p. P. – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem 
majetkoprávního vypořádání pozemků v lokalitě u Hrázek, ZR 5 (část bývalé cesty za 
nově oddělenou přístupovou cestu). 

 
Vyjádření odboru rozvoje a územního plánování MěÚ ZR:  
Bez připomínek. 

 
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR:  
Doporučujeme směnu dle návrhu. 
 
- Rada města dne 27. 8. 2018 po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu 
pozemků, a to dle zhotoveného geometrického náčrtu části p. č. 8191 – ostatní plocha, 
ost. komunikace ve výměře cca 602 m2 ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, 
zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem 
v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, 
za část p. č. 8190 – orná půda ve výměře cca 325 m2 ve vlastnictví p. F. P., trvale bytem 
ZR 5, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem 
v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4142, obec Žďár nad 
Sázavou – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků 
v lokalitě u Hrázek, ZR 5 (část bývalé cesty za nově oddělenou přístupovou cestu) s tím, 
že přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP a 
rozdíl ve výměře směňovaných pozemků bude doplacen.  
 
- Záměr byl zveřejněn na úřední desce města v době od 28. 8. do 27. 9. 2018. 
 
- Pro zaměření pozemků byl nyní zhotoven návrh GP č. 4390-134/2018 pro rozdělení 
pozemku a průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků, dle kterého byl 
z původního pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 8191 – ostatní 
plocha, ost. komunikace oddělen díl ve výměře 129 m2 nově označen jako p. č. 8191/2  – 
ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 129 m2  a dále oddělen díl ve výměře 473 m2 
nově označen jako p. č. 8191/3 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 473 m2 – 
oba v celkové výměře 602 m2 a tyto budou směněny za pozemek z části pův. p. č. 8190 
– orná půda nově oddělený pozemek označený p. č. 8190/3 – orná půda ve výměře 325 
m2 ve vlastnictví p. F. P., trvale bytem ZR 5. 
 
Odůvodnění kupní ceny: 
Hodnota pozemků ostatní plocha, ostatní komunikace, užívaných jako cesty, je 
stanovena ve výši 150 Kč/m2, tzn. že pozemek p. č. 8191 ve vlastnictví města ve výměře 
602 m2 je v celkové hodnotě 90.300 Kč a pozemek p. P. p. č. 8190 ve výměře 325 m2 je 
v celkové hodnotě 48.750 Kč, tzn., že doplatek rozdílu ceny městu za výměru 277 m2 
pozemku činí 41.550 Kč.      
 
Finanční dopad do rozpočtu města: 
příjem ve výši 41.550 Kč + úhrada souvisejících nákladů spojených se směnou pozemků.      
 
Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke 
schválení směnu pozemků dle zhotoveného návrhu geometrického plánu č. 4390-
134/2018 pro rozdělení pozemku a průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice 



pozemků, dle kterého byl z původního pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, 
a to p. č. 8191 – ostatní plocha, ost. komunikace oddělen díl ve výměře 129 m2 nově 
označen jako p. č. 8191/2  – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 129 m2  a dále 
oddělen díl ve výměře 473 m2 nově označen jako p. č. 8191/3 – ostatní plocha, ost. 
komunikace ve výměře 473 m2, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 
Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec 
Žďár nad Sázavou – oba pozemky v celkové výměře 602 m2 budou směněny za 
pozemek z části pův. p. č. 8190 – orná půda nově oddělený pozemek označený p. č. 
8190/3 – orná půda ve výměře 325 m2 ve vlastnictví p. F. P., trvale bytem ZR 5, zapsaný 
v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, 
Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4142, obec Žďár nad Sázavou – vše 
v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků v lokalitě u 
Hrázek, ZR 5 (část bývalé cesty za nově oddělenou přístupovou cestu) 
- doplatek rozdílu ve výměře pozemků městu za dohodnutou cenu 150 Kč/m2 činí 41.550 
Kč + úhrada souvisejících nákladů spojených se směnou pozemků 

 (příloha č. 10) 
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h) - Pan Lukáš Řádek, bytem Bohdalec, IČO 75795248, se stane, v souladu se Smlouvou o 
budoucí kupní smlouvě, vlastníkem pozemku p. č. 6861 - trvalý travní porost ve výměře 
5 630 m2, pozemku p. č. 6862 - orná půda ve výměře 762 m2 a pozemku p. č. 6863 - 
ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 1 016 m2, (v celkové výměře 7 408 m2) 
zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v 
Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město 
Žďár. 
Město Žďár nad Sázavou je vlastníkem pozemku p. č. 6860/1 - ostatní plocha, ost. 
komunikace a pozemku p. č. 6864 - ostatní pl., jiná plocha, zapsaných v katastru 
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální 
pracoviště Žďár nad Sázavou, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár. 
 
Pro zajištění výstavby komunikačního propojení Brněnská – Jihlavská, ZR 1 a dále pro 
plánovanou výstavbu místní komunikace a cyklistické stezky byla dohodnuta směna 
pozemků a to tak, že dojde ke směně částí pozemků ve výměře cca 5 000 m2 ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, oddělených z p. č. 6860/1 a 6864 za části 
pozemků v budoucím vlastnictví p. Řádka, oddělených z p. č. 6861, 6862 a 6863 
v celkové výměře cca 6 100 m2 - vše v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) s tím, 
že rozdíl ve výměře směňovaných pozemků cca 1 100 m2 bude městem p. Řádkovi 
doplacen za dohodnutou cenu zjištěnou na základě zpracovaného znaleckého posudku 
ve výši 500 Kč/m2.  

 
Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR: 
Bez připomínek.  
 
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR:   
Bez připomínek. 
 
- Rada města dne 8. 10. 2018 po projednání schválila vyhlášení záměru na směnu 
pozemků, a to částí pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, které budou 
odděleny z p. č. 6860/1 - ostatní plocha, ost. komunikace a p. č. 6864 - ostatní pl., jiná 
plocha, zapsaných v katastru nemovitostí na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu 
se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, obec Žďár nad Sázavou, 
k. ú. Město Žďár ve výměře cca 5 000 m2 za části pozemků v budoucím vlastnictví p. 
Lukáše Řádka, bytem Bohdalec, IČO 75795248, oddělených z p. č. 6861 - trvalý travní 
porost, p. č. 6862 - orná půda a p. č. 6863 - ostatní plocha, jiná plocha v celkové výměře 
cca 6 100 m2 - vše v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – za účelem zajištění 
výstavby komunikačního propojení Brněnská – Jihlavská, ZR 1 a dále pro plánovanou 
výstavbu místní komunikace a cyklistické stezky s tím, že přesná výměra směňovaných 
pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP. 
Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků cca 1 100 m2 bude městem p. Řádkovi 
doplacen za dohodnutou cenu zjištěnou na základě zpracovaného znaleckého posudku 
ve výši 500 Kč/m2.  
 
- Záměr byl zveřejněn na úřední desce města v době od 9. 10. do 8. 11. 2018. 
 
Odůvodnění kupní ceny: 
Hodnota pozemků v k. ú. Město Žďár v lokalitě Jihlavská – Brněnská, ZR 1, určených pro 
budoucí výstavbu komunikačního propojeni, místní komunikace a cyklistické stezky, je 
stanovena dle znaleckého posudku takto: zjištěná cena pozemků činí 56,99 Kč/m2 a cena 
obvyklá, tedy tržní cena pozemků je 500 Kč/m2. 
 
Finanční dopad do rozpočtu města: 
výdaj ve výši 500 Kč/m2 rozdílu ve výměře pozemků (cca 1 100 m2) + úhrada 
souvisejících nákladů spojených se směnou pozemků 



Počet stran:  2 
   
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke 
schválení směnu pozemků, a to částí pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, 
které budou odděleny z p. č. 6860/1 - ostatní plocha, ost. komunikace a p. č. 6864 - 
ostatní pl., jiná plocha, zapsaných v katastru nemovitostí na LV č. 1 u Katastrálního 
úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, obec 
Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár ve výměře cca 5 000 m2 za pozemky popř. jejich 
části v budoucím vlastnictví p. Lukáše Řádka, bytem Bohdalec, IČO 75795248, 
oddělených z p. č. 6861 - trvalý travní porost, p. č. 6862 - orná půda a p. č. 6863 - ostatní 
plocha, jiná plocha v celkové výměře cca 6 100 m2 - vše v k. ú. Město Žďár (dle 
mapového podkladu) – za účelem zajištění výstavby komunikačního propojení Brněnská 
– Jihlavská, ZR 1 a dále pro plánovanou výstavbu místní komunikace a cyklistické stezky 
s tím, že přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím 
GP. 
Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků cca 1 100 m2 bude městem p. Řádkovi 
doplacen za dohodnutou cenu zjištěnou na základě zpracovaného znaleckého posudku 
ve výši 500 Kč/m2. 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o budoucí směnné 
smlouvě v předloženém znění. 

 (příloha č. 11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Smlouva o budoucí směnné smlouvě 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 
 
Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou,  IČO 295841, 
zastoupeným jeho starostou Ing. Martinem Mrkosem, ACCA 
na straně jedné (dále jen Město) 
 
a 
 
panem Lukášem Řádkem, r.č.  bytem  592 55 Bobrová, IČO 
75795248, DIČ CZ8307304742 
na straně druhé  (dále jen p. Řádek) 
 
(dále společně označení též jen jako smluvní strany)  
 
 

I. Úvodní ustanovení 
 
1. P. Řádek prohlašuje, že v souladu se Smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy, kterou 
uzavřel se stávajícím vlastníkem níže uvedených pozemků, se za podmínek v citované smlouvě 
uvedených, stane vlastníkem pozemku p.č. 6861, trvalý travní porost ve výměře 5 630 m2, 
pozemku p.č. 6862, orná půda ve výměře 762 m2 a pozemku p.č. 6863, ostatní plocha, jiná 
plocha ve výměře 1 016 m2, zapsaných  v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 
Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, obec Žďár nad 
Sázavou, k.ú. Město Žďár. 
 
2. Město prohlašuje, že je vlastníkem pozemku p.č. 6860/1 ostatní plocha, ostatní komunikace  
ve výměře 1 108 m2 a pozemku p.č. 6864, ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 11.894 m2  
zapsaných  v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, 
Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, obec Žďár nad Sázavou, k.ú. Město Žďár. 
 
 

II. Předmět smlouvy 
 

1. Záměrem smluvních stran je uzavřít směnnou smlouvu, na základě které Město smění s p. 
Řádkem pozemky uvedené v čl. I. této smlouvy, se všemi součástmi a příslušenstvím, a zaváží 
se, že je odevzdají a umožní si navzájem nabýt vlastnické právo k nim. 
 
2. Směna shora uvedených pozemků bude provedena tak, že Město převede do vlastnictví p. 
Řádka částí pozemků, které budou odděleny z p. č. 6860/1 - ostatní plocha, ost. komunikace a 
p. č. 6864 - ostatní pl., jiná plocha, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 
Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, obec Žďár nad 
Sázavou, k. ú. Město Žďár ve výměře minimálně 5 000 m2 a p. Řádek převede do vlastnictví 
Města části pozemků, oddělených z p. č. 6861 - trvalý travní porost, p. č. 6862 - orná půda a p. 
č. 6863 - ostatní plocha, jiná plocha v celkové výměře cca 6 100 m2, zapsaných v katastru 
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár 
nad Sázavou, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár. 
 
3. Město se zavazuje směnit pozemky tak, aby část, oddělená z p. č. 6860/1 - ostatní plocha, 
ost. komunikace a p. č. 6864 - ostatní pl., jiná plocha, zapsaných v katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, 
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obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár ve výměře minimálně 5 000 m2 byla umístěna tak, aby 
bylo zajištěno na těchto pozemcích vybudování sídla společnosti s navazujícími prostory, tj. tak, 
aby zde byla zajištěna možnost připojení na inženýrské sítě a byl zajištěn přístup k oddělenému 
pozemku.  
 
4. P. Řádek převede do vlastnictví Města části pozemků, oddělených z p. č. 6861 - trvalý travní 
porost, p. č. 6862 - orná půda a p. č. 6863 - ostatní plocha, jiná plocha v celkové výměře cca 6 
100 m2, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v 
Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár 
tak, aby město mělo zajištěný dostatečný rozsah pozemků pro výstavbu komunikace I/37, Žďár 
nad Sázavou, Jihlavská – Brněnská a dále místní obslužné komunikace, která zajistí přístup do 
lokality Jihlavská – Brněnská. 
 
5. Rozsah a umístění směňovaných částí shora uvedených pozemků je znázorněn v mapovém 
podkladu, který je nedílnou součástí této smlouvy. Umístění je možné změnit tak, aby 
vyhovovalo shora uvedeným podmínkám. 
 
6. Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků bude zaplacen městem za cenu ve výši 500 Kč/m2. 
 
 

III. Podmínky, lhůty a způsob uzavření budoucí směnné smlouvy 
 

1. Město se zavazuje nejpozději do dvaceti dnů ode dne povolení stavby výstavba komunikace 
I/37, Žďár nad Sázavou, Jihlavská – Brněnská sdělit tuto skutečnost p. Řádkovi. Každá ze stran 
je pak kdykoli, nejpozději do dalších deseti dnů oprávněna vyzvat druhou stranu k uzavření 
směnné smlouvy, jejímž předmětem je směna částí pozemků, specifikovaných v čl. I. této 
smlouvy, a to s obsahem stanoveným v čl. IV. této smlouvy, a vyzvaná smluvní strana má 
povinnost tuto smlouvu s vyzývající smluvní stranou uzavřít, a to ve lhůtě do deseti dnů ode dne 
schválení směny pozemků dle nově vyhotoveného geometrického plánu na jednání nejbližšího 
zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou, které se bude konat po doručení výzvy. 
Smluvní strany se mohou dohodnout i na jiném termínů uzavření směnné smlouvy. 
 
 

IV. Znění budoucí směnné smlouvy 
 

S m ě n n á   s m l o u v a 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 
 
Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou,  IČO 295841, 
zastoupeným jeho starostou Ing. Martinem Mrkosem, ACCA 
na straně jedné (dále jen Město) 
 
a 
 
panem Lukášem Řádkem, r.č.  bytem  592 55 Bobrová, IČO 
75795248, DIČ CZ8307304742 
na straně druhé  (dále jen p. Řádek) 
 
t a k t o : 
 
 



A. 
1. P. Řádek prohlašuje, že v souladu se Smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy, kterou 
uzavřel se stávajícím vlastníkem níže uvedených pozemků, se za podmínek v citované smlouvě 
uvedených, stane vlastníkem pozemku p.č. 6861, trvalý travní porost ve výměře 5 630 m2, 
pozemku p.č. 6862, orná půda ve výměře 762 m2 a pozemku p.č. 6863, ostatní plocha, jiná 
plocha ve výměře 1 016 m2, zapsaných  v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 
Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, obec Žďár nad 
Sázavou, k.ú. Město Žďár. 
 
2. Město prohlašuje, že je vlastníkem pozemku p.č. 6860/1ostatní plocha, ostatní komunikace  
ve výměře 1 108 m2 a pozemku p.č. 6864, ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 11.894 m2  
zapsaných  v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, 
Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, obec Žďár nad Sázavou, k.ú. Město Žďár. 
 
Geometrickým plánem pro rozdělení pozemků byl od shora uvedených pozemků oddělen díl ve 
výměře 5.000 m2 s tím, že nově vzniklý pozemek byl označen jako pozemek p.č. …. 
 

B. 
Touto smlouvou účastníci směňují pozemky v k.ú. Město Žďár a v obci Žďár nad Sázavou, a to 
tak, že: 

- P. Řádek  převádí vlastnické právo k pozemku p.č. 6861, trvalý travní porost ve výměře 
5 630 m2, pozemku p.č. 6862, orná půda ve výměře 762 m2 a pozemku p.č. 6863, ostatní 
plocha, jiná plocha ve výměře 1 016 m2, popřípadě k jejich částem v celkové výměře 
6 100 m2, v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, v hodnotě 500 Kč/m2  uvedených 
pozemků bez DPH,  Městu do jeho výlučného vlastnictví 
 

- Město převádí vlastnické právo k pozemku p.č. ……, který vznikl oddělením z pozemku  
p.č. 6860/1ostatní plocha, ostatní komunikace  a pozemku p.č. 6864, ostatní plocha, jiná 
plocha ve výměře 5 000 m2,  v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou v hodnotě 500 
Kč/m2 uvedených pozemků bez DPH,  p. Řádkovi do jeho výlučného vlastnictví. 
 
 
 

C. 
Město se zavazuje zaplatit p. Řádkovi rozdíl v hodnotě směňovaných pozemků,ve výši 500 
Kč/m2, a to v souladu s daňovým dokladem, který mu bude p. Řádkem městu předán při podpisu 
této smlouvy. 
Každý z účastníků se zavazuje uhradit ½  nákladů, vynaložených na vyhotovení geometrického 
plánu, kterým dojde k oddělení pozemků v souladu s touto smlouvou. 
 
 

D. 
Město Žďár nad Sázavou prohlašuje, že splnilo podmínky dané příslušným ustanovením § 85 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích pro převod nemovitých věcí z a do majetku Města. Tato směna 
byla schválena Zastupitelstvem města Žďáru nad Sázavou dne …... Záměr Města směnit shora 
uvedené nemovitosti byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou od 
9.10.2018 do 8.11.2018. 
Účastníci této smlouvy prohlašují, že na směňovaných pozemcích neváznou žádné dluhy nebo 
zástavní práva a že jim je dobře znám stav směňovaných pozemků. 

 
 



 
E. 

Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí podá příslušnému Finančnímu úřadu ve Žďáře nad 
Sázavou každý z převodců vlastnického práva dle této smlouvy samostatně za sebe. 
 
 
 

F. 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 
P. Řádek výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy v registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru 
smluv zajistí Město. 

 
Ve Žďáře nad Sázavou dne  

 
 
 

V. Závěrečná ustanovení 
 
1. Záměr Města směnit shora uvedené nemovitosti byl zveřejněn na úřední desce Městského 
úřadu ve Žďáře nad Sázavou od 9.10.2018 do 8.11.2018. 
 
2. Uzavření této smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem města Žďáru nad Sázavou na 
zasedání dne 22.11.2018. 
 
3.  Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 
P. Řádek výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy v registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru 
smluv zajistí Město. 
 
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne  
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………….    ………………………………….. 
Ing. Martin Mrkos, ACCA     Lukáš Řádek 
starosta města Žďáru nad Sázavou     za budoucího kupujícího 
za budoucího prodávajícího       
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i) - Město Žďár nad Sázavou připravuje lokalitu Jihlavská – Brněnská ve Žďáře nad 
Sázavou s tím, že má zájem v budoucnu v místech, kde se nachází pozemky 
v ochranném pásmu dráhy, vybudovat místní komunikaci a cyklistickou stezku. 
Nahlédnutím do katastru nemovitostí bylo zjištěno, že vlastníkem pozemku p. č. 6859 – 
orná půda ve výměře 1 685 m2 v k. ú. Město Žďár je p. D. H., bytem Vojnův Městec, který 
byl osloven, zda by tento pozemek byl městu ochoten prodat. Uvedený pozemek se 
nachází rovněž v ochranném pásmu dráhy. Město nechalo zpracovat znalecký posudek, 
ze kterého vyplývá, že stanovená zjištěná cena pozemku činí 56,99 Kč/m2 a obvyklá, 
tedy tržní cena pozemku je 500 Kč/m2, tj. celkem ve výši 842.500 Kč. 
Dle následného sdělení je uvedený vlastník tuto nemovitost za městem nabídnutou kupní 
cenu ve výši 500 Kč/m2 ochoten městu prodat. 
 
Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR: 
Doporučujeme.  
 
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR:   
Bez připomínek. 

 
Odůvodnění kupní ceny: 
Hodnota pozemků v k. ú. Město Žďár v lokalitě Jihlavská – Brněnská, ZR 1, určených pro 
budoucí výstavbu místní komunikace a cyklistické stezky, je stanovena dle znaleckého 
posudku takto: zjištěná cena pozemku činí 56,99 Kč/m2 a cena obvyklá, tedy tržní cena 
pozemku je 500 Kč/m2, tj. celkem za pozemek p. č. 6859 – orná půda ve výměře 1 685 
m2 ve výši 842.500 Kč. 
 
Finanční dopad do rozpočtu města: 
výdaj ve výši 842.500 Kč + úhrada souvisejících nákladů spojených s nabytím pozemku      

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí 
pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6859 – orná půda ve výměře 
1 685 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 
Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou  na LV č. 3919, 
obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, z vlastnictví p. D. H., trvale bytem Vojnův 
Městec – za účelem přípravy lokality Jihlavská – Brněnská ve Žďáře nad Sázavou 1, 
pro budoucí plánované vybudování místní komunikace a cyklistické stezky v místech, 
kde se nachází pozemky v ochranném pásmu dráhy 
- za kupní cenu obvyklou dle ZP ve výši 500 Kč/m2, tj. celkem ve výši 842.500 Kč 

(příloha č. 12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 12



j) - Ing. D. D., bytem Věž, je dle informací z katastru nemovitostí vlastníkem pozemků p. č. 
9735 – trvalý travní porost ve výměře 84 m2 a p. č. 9744 – trvalý travní porost ve výměře 
174 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 
Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou  na LV č. 3336, 
obec Žďár nad Sázavou. 
Tyto pozemky zřejmě sloužily jako bývalá cesta a bezprostředně navazují na pozemky ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 9736, 9742, 9743 a 9745 v k. ú. Město 
Žďár. Pozemky by byly využity v souvislosti s činností správce městských lesů a rybníků 
v této lokalitě „Vetla“ např. při těžbě a uložení káceného dřeva. 
Z uvedených důvodů byla pí D. oslovena a požádána o možnost odprodeje pozemků do 
vlastnictví města. Pozemky by byly vykoupeny za zjištěnou tržní cenu na základě 
vyhotoveného ZP, s čímž shora jmenovaná souhlasí.  

 
Vyjádření odboru rozvoje a územního plánování MěÚ ZR:  
Bez připomínek. 
 
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR:   
Bez připomínek. 
 
Vyjádření správce městských lesů a rybníků:  
Souhlasím.  

 
Odůvodnění kupní ceny: 
- Dle zpracovaného ZP č. 4216/2018 ze dne 29. 10. 2018 Ing. F. T., ZR 2, byla 
stanovena cena pozemků p. č. 9735 – trvalý travní porost ve výměře 84 m2 a p. č. 9744 – 
trvalý travní porost ve výměře 174 m2 v k. ú. Město Žďár takto: 
cena zjištěná celkem po zaokr. ve výši 760 Kč, tj. 2,95 Kč/m2 
cena obvyklá celkem ve výši 7.740 Kč, tj. 30 Kč/m2 
 
Finanční dopad do rozpočtu města: 
- výdaj za kupní cenu pozemků ve výši 7.740 Kč + úhrada nákladů souvisejících 
s nabytím pozemků 
 
Počet stran:  1 
  
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit 
nabytí pozemků do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 9735 – trvalý travní 
porost ve výměře 84 m2 a p. č. 9744 – trvalý travní porost ve výměře 174 m2 v k. ú. Město 
Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v 
Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3336, obec Žďár nad Sázavou 
z vlastnictví pí Ing. D. D., trvale bytem Věž – za účelem majetkoprávního vypořádání 
bývalé cesty, bezprostředně navazující na pozemky p. č. 9736, 9742, 9743 a 9745 v k. ú. 
Město Žďár ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou s využitím v souvislosti s činností 
správce městských lesů a rybníků v lokalitě „Vetla“ např. při těžbě a uložení káceného 
dřeva 
- za kupní cenu obvyklou stanovenou ZP celkem ve výši 7.740 Kč, tj. 30 Kč/m2 

(příloha č. 13) 
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k) - Přechodná ustanovení občanského zákoníku rozlišují  pro stavby, které ke dni účinnosti 
nového občanského zákoníku již existují, následující případy: 
a) stavba i pozemek jsou ve vlastnictví jedné osoby: 
stavba se stane součástí pozemku. To znamená, že dnem účinnosti zákona se již 
nejedná o dvě samostatné věci, od tohoto okamžiku tudíž bude možno disponovat již jen 
pozemkem, přičemž všechny tyto dispozice se budou týkat i staveb na něm umístěných 
(výjimka bude platit pro tzv. dočasné stavby). 
b) stavba a pozemek mají rozdílného vlastníka: 
stavba nepřechází automaticky do vlastnictví vlastníka pozemku. Ust. § 3056 NOZ 
zakládá vlastníkovi pozemku předkupní právo ke stavbě a stejně tak vlastníkovi stavby 
předkupní právo k pozemku (resp. příslušné části pozemku), na němž stavba stojí. V 
praxi to znamená, že bude-li chtít kterýkoli z vlastníků disponovat svojí věcí (stavbou 
či pozemkem), bude mít povinnost nabídnout ji nejprve druhému vlastníkovi k odkoupení. 
Nebude-li předkupní právo oprávněným subjektem využito, zůstane zachováno a bude 
zatěžovat věc i nadále (bude tedy působit i vůči nabyvateli převáděného pozemku 
či stavby). Pokud bude předkupní právo využito (vlastník pozemku koupí stavbu na něm 
umístěnou či vlastník stavby koupí pozemek, na němž stavba stojí), stane se stavba 
součástí pozemku jako v případě a).  
Město je vlastníkem pozemku v lokalitě řadových Prefa garáží „U ZDARU“ ulice 
Jihlavská,  ZR 1, který pronajímá za účelem umístění garáže.  
 
Bc. M. N., trvale bytem ZR 1, je vlastníkem garáže, která je postavená na pozemku ve 
vlastnictví města p. č. 6585 v k. ú. Město Žďár v lokalitě řadových Prefa garáží „U 
ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1. S ohledem na skutečnost, že má zájem tuto garáž prodat, 
nabízí ji, v rámci své zákonné povinnosti, městu k odkoupení za kupní cenu 190.000 Kč.  
 
Po projednání u předchozích případů žádostí na poradě vedení dne 25. 2. 2014 bylo 
konstatováno, že v takovýchto případech žádostí bude radě města doporučeno, aby 
zastupitelstvu města navrhla nevyužít předkupní právo a garáž do majetku města 
nenabýt. 
 
Vyjádření ORÚP MěÚ ZR: 
Bez připomínek. Nevyužít předkupní právo. 
 
Vyjádření OKS MěÚ ZR: 
Bez připomínek. Nevyužít předkupní právo. 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města nevyužít 
předkupní právo k odkoupení garáže zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního 
úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV 
č. 8323, obec Žďár nad Sázavou, ve vlastnictví Bc. M. N., trvale bytem ZR 1, postavené 
na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 6585 - zastavěná plocha ve 
výměře 19 m2, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se 
sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad 
Sázavou, k. ú. Město Žďár, za kupní cenu ve výši 190.000 Kč.  

          (příloha č. 14) 
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l) - Dne 23. 3. 2011 byla mezi městem Žďár nad Sázavou a společností VERTIK, s.r.o., se 
sídlem Žďár nad Sázavou, Studentská 1700, PSČ 591 01, IČO 63469626, uzavřena 
Kupní smlouva a smlouva o zřízení předkupního práva, předmětem které byl převod 
vlastnického práva k pozemku p. č. 3326, zastavěná plocha, ve výměře 302 m2 v k. ú. 
Město Žďár, do vlastnictví společnosti VERTIK, s.r.o..  

 
- Společnost VERTIK, s.r.o. požádala město Žďár nad Sázavou o nevyužití předkupního 
práva k pozemku p. č. 3326, zastavěná plocha, k. ú. Město Žďár, na kterém se nachází 
objekt č.p. 1700, č.or. 18, ulice Studentská, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 
4. Vlastníkem této budovy je  společnost VERTIK, s.r.o.. Pozemek bude převeden 
z vlastnictví společnosti VERTIK, s.r.o. do podílového spoluvlastnictví p. R. V., bytem 
Polnička a p. D. S., bytem Počítky – jedná se o jednatele společnosti VERTIK, s.r.o.. 
 
Počet stran:  1 
   
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu 
města schválit neuplatnění předkupního práva města Žďáru nad Sázavou k pozemku p.č. 
3326, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 302 m2,  zapsaného v katastru nemovitostí 
u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad 
Sázavou na LV č. 10910, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár ve vlastnictví 
společnosti VERTIK, s.r.o., se sídlem Žďár nad Sázavou, Studentská 1700, PSČ 591 01, 
IČO 63469626, při převodu vlastnického práva k tomuto pozemku do podílového 
spoluvlastnictví pana R. V., bytem Polnička a pana D. S., bytem Počítky. 

(příloha č. 15) 
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m) - Dne 19. 4. 2018 požádal jednatel společnosti Autobazar VYSOČINA s.r.o. p. Michal 
Břečka město Žďár nad Sázavou o prodloužení termínu k předložení stavebního povolení 
do 31. 12. 2018. Stavební povolení ke stavbě bytového domu na ul. Neumannova č.p. 
1101 ve Žďáře nad Sázavou 4 bylo dne 29. 3. 2018 vydáno, avšak z důvodu odvolání 
účastníka řízení nenabude v daném termínu právní moci. 
 
- Rada města dne 3. 5. 2018 po projednání schválila a doporučila zastupitelstvu města ke 
schválení uzavření Dodatku č. 5 – ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního 
práva ze dne 23. 3. 2011, včetně Dodatku č. 1 ze dne 8. 12. 2014, Dodatku č. 2 ze dne 
26. 6. 2015. Dodatku č. 3 ze dne 26. 6. 2017 a Dodatku č. 4 ze dne 6.11.2017, uzavřené 
mezi prodávajícím - městem Žďár nad Sázavou a kupujícím - Autobazarem VYSOČINA 
s.r.o. se sídlem Mělkovice 2374, 591 01 Žďár n. Sáz. 1, týkající se prodeje pozemku p. č. 
3738 – zastavěná plocha ve výměře 683 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Neumannova 
17, ZR 4 – za účelem provedení přestavby na bytový dům (dále jen stavba). 
Předmětem dodatku je změna termínu pro vydání povolení k provedení stavby, který se 
prodlužuje nejpozději do 31. 12. 2018 a termín pro dokončení stavby zůstává nezměněn 
s tím, že povolení k trvalému užívání stavby bude vydáno nejpozději do 31. 12. 2021.
             
- Rovněž zastupitelstvo města dne 17. 5. 2018 po projednání schválilo uzavření Dodatku 
č. 5 – ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva ze dne 23. 3. 2011, 
včetně Dodatku č. 1 ze dne 8. 12. 2014, Dodatku č. 2 ze dne 26. 6. 2015. Dodatku č. 3 
ze dne 26. 6. 2017 a Dodatku č. 4 ze dne 6. 11. 2017, uzavřené mezi prodávajícím - 
městem Žďár nad Sázavou a kupujícím - Autobazarem VYSOČINA s.r.o. se sídlem 
Mělkovice 2374, 591 01 Žďár n. Sáz. 1, týkající se prodeje pozemku p. č. 3738 – 
zastavěná plocha ve výměře 683 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Neumannova 17, ZR 
4 – za účelem provedení přestavby na bytový dům (dále jen stavba). 
Předmětem dodatku je změna termínu pro vydání povolení k provedení stavby, který se 
prodlužuje nejpozději do 31. 12. 2018 a termín pro dokončení stavby zůstává nezměněn 
s tím, že povolení k trvalému užívání stavby bude vydáno nejpozději do 31. 12. 2021. 
 
- Dne 18. 5. 2018 byl Dodatek č. 5 k předmětné smlouvě mezi oběma stranami uzavřen. 
 
- Stavební povolení ke stavbě bytového domu na ul. Neumannova č.p. 1101 ve Žďáře 
nad Sázavou 4 bylo dne 29. 3. 2018 vydáno, avšak z důvodu odvolání účastníka řízení 
nenabude v daném termínu právní moci a je stále v odvolacím řízení. 
- Proto dne 6. 11. 2018 požádal jednatel společnosti Autobazar VYSOČINA s.r.o. p. 
Michal Břečka město Žďár nad Sázavou o prodloužení termínu k předložení 
stavebního povolení do 31. 12. 2019 a prodloužení termínu k trvalému užívání 
stavby s tím, že toto bude vydáno nejpozději do 31. 12. 2022.  
 
Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke 
schválení uzavření Dodatku č. 6 – ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního 
práva ze dne 23. 3. 2011, včetně Dodatku č. 1 ze dne 8. 12. 2014, Dodatku č. 2 ze dne 
26. 6. 2015. Dodatku č. 3 ze dne 26. 6. 2017, Dodatku č. 4 ze dne 6. 11. 2017 a Dodatku 
č. 5 ze dne 18. 5. 2018, uzavřené mezi prodávajícím - městem Žďár nad Sázavou a 
kupujícím - Autobazarem VYSOČINA s.r.o. se sídlem Mělkovice 2374, 591 01 Žďár n. 
Sáz. 1, týkající se prodeje pozemku p. č. 3738 – zastavěná plocha ve výměře 683 m2 
v k.ú. Město Žďár v lokalitě ul. Neumannova 17, ZR 4 – za účelem provedení přestavby 
na bytový dům (dále jen stavba). 
Předmětem dodatku je změna termínu pro vydání povolení k provedení stavby, 
který se prodlužuje nejpozději do 31. 12. 2019 a termín pro dokončení stavby se 



prodlužuje s tím, že povolení k trvalému užívání stavby bude vydáno nejpozději do 
31. 12. 2022. 
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 6 – ke 
Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva ze dne 23. 3. 2011, včetně 
pozdějších dodatků, v předloženém znění. 

(příloha č. 16)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dodatek č. 6  
ke Kupní  smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva 

 
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 
 
Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou,  IČO 295841, 
zastoupeným jeho starostou Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, jako prodávajícím na straně jedné 
(dále jen prodávající) 
 
a 
společností Autobazar VYSOČINA  s.r.o.,  se sídlem Mělkovice 2374, Žďár nad Sázavou,  PSČ 
591 01, IČO 276 74 754, společnost je zastoupená jednatelem Michalem Břečkou a je zapsána 
v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51004, jako kupující 
na straně druhé  (dále jen  kupující) 
 
 

I. 
Prodávající a kupující dne 23.3.2011 uzavřeli Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního 
práva, předmětem které byl prodej pozemku p.č. 3738, zastavěná plocha, ve výměře 683 m2, 
zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště  
Žďár nad Sázavou  pro obec Žďár nad Sázavou, k.ú. Město Žďár (dále jen smlouva). Právní 
účinky vkladu práva vznikly dnem 29.3.2011. K této Kupní smlouvě byl uzavřen dne 8.12.2014 
Dodatek č. 1, dne 26.6.2015 Dodatek č. 2,  dne 26.6.2017 Dodatek č. 3, dne 6.11.2017 Dodatek 
č. 4 a dne 18.5.2018 Dodatek č. 5. 
 
 

II. 
Prodávající a kupující se dohodli na uzavření  Dodatku č. 6 ke smlouvě s tím, že: 
 
 
Článek IV. Ujednání o smluvní pokutě ve znění: 
 

IV. 
Ujednání o smluvní pokutě 

1. V případě, že povolení k provedení stavby nebude vydáno Městským úřadem ve Žďáře 
nad Sázavou, odborem stavebním nejpozději do 31.12.2018, sjednává se  smluvní pokuta ve 
výši 10.000 Kč měsíčně za každý celý kalendářní měsíc takového prodlení s povolením 
k provedení  stavby. 
2. V případě, že povolení trvalého užívání  stavby nebude vydáno Městským úřadem ve 
Žďáře nad Sázavou, odborem stavebním nejpozději do 31.12.2021, sjednává se  smluvní 
pokuta ve výši 10.000 Kč měsíčně za každý celý kalendářní měsíc tahového prodlení 
s povolením trvalého užívání stavby. 
3. Výše smluvní pokuty je stanovena vzhledem k tomu, že jde o zájmové a rozvojové území 
města a prodávající má zájem na řádném plnění závazků vyplývajících z této kupní smlouvy. 
4. Tímto ujednáním o smluvní pokutě nejsou dotčena příslušná ustanovení upravující 
náhradu škody.  
 
 
 
se mění následovně: 
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IV. 
Ujednání o smluvní pokutě 

1. V případě, že povolení k provedení stavby nebude vydáno Městským úřadem ve Žďáře 
nad Sázavou, odborem stavebním nejpozději do 31.12.2019, sjednává se  smluvní pokuta ve 
výši 10.000 Kč měsíčně za každý celý kalendářní měsíc takového prodlení s povolením 
k provedení  stavby. 
2. V případě, že povolení trvalého užívání  stavby nebude vydáno Městským úřadem ve 
Žďáře nad Sázavou, odborem stavebním nejpozději do 31.12.2022, sjednává se  smluvní 
pokuta ve výši 10.000 Kč měsíčně za každý celý kalendářní měsíc tahového prodlení 
s povolením trvalého užívání stavby. 
3. Výše smluvní pokuty je stanovena vzhledem k tomu, že jde o zájmové a rozvojové území 
města a prodávající má zájem na řádném plnění závazků vyplývajících z této kupní smlouvy. 
4. Tímto ujednáním o smluvní pokutě nejsou dotčena příslušná ustanovení upravující 
náhradu škody.  
 
 
 
Článek V. ve znění: 
 

V. 
Prodávající je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že: 
-  že povolení  k provedení stavby nebude vydáno Městským úřadem ve Žďáře nad 
Sázavou, odborem stavebním nejpozději do 31.12.2018 
- že povolení trvalého užívání  stavby nebude vydáno Městským úřadem ve Žďáře nad 
Sázavou, odborem stavebním nejpozději do 31.12.2021. 
V případě, že prodávající od této smlouvy odstoupí, kupující se zavazuje do 30 kalendářních 
dnů ode dne doručení oznámení prodávajícího o odstoupení od této kupní smlouvy a smlouvy o 
zřízení předkupního práva, uzavřít souhlasné prohlášení tak, aby mohl být v katastru 
nemovitostí učiněn příslušný zápis prokazující vlastnictví prodávajícího k pozemku p.č. 3738, 
zastavěná plocha ve výměře 683 m2, v k.ú. Město Žďár s tím, že kupující ponese ze svého 
veškeré náklady spojené se zpětným zápisem  pozemku p.č. 3738 zastavěná plocha, ve výměře 
683 m2, v k.ú. Město Žďár v katastru nemovitostí ve prospěch města Žďáru nad Sázavou. 
 
 
se mění následovně: 
 

V. 
Prodávající je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že: 
-  že povolení  k provedení stavby nebude vydáno Městským úřadem ve Žďáře nad 
Sázavou, odborem stavebním nejpozději do 31.12.2019 
- že povolení trvalého užívání  stavby nebude vydáno Městským úřadem ve Žďáře nad 
Sázavou, odborem stavebním nejpozději do 31.12.2022. 
V případě, že prodávající od této smlouvy odstoupí, kupující se zavazuje do 30 kalendářních 
dnů ode dne doručení oznámení prodávajícího o odstoupení od této kupní smlouvy a smlouvy o 
zřízení předkupního práva, uzavřít souhlasné prohlášení tak, aby mohl být v katastru 
nemovitostí učiněn příslušný zápis prokazující vlastnictví prodávajícího k pozemku p.č. 3738, 
zastavěná plocha ve výměře 683 m2, v k.ú. Město Žďár s tím, že kupující ponese ze svého 
veškeré náklady spojené se zpětným zápisem  pozemku p.č. 3738 zastavěná plocha, ve výměře 
683 m2, v k.ú. Město Žďár v katastru nemovitostí ve prospěch města Žďáru nad Sázavou. 



 
 
 
 

III. 
1) V ostatních ustanoveních zůstává smlouva nezměněna. 
2) Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno zastupitelstvem města Žďáru nad Sázavou na 

jednání, konaném dne 22.11.2018. 
 

 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne  
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………….   ………………………………………... 
Ing. Martin  M r k o s,  ACCA    Michal  B ř e č k a 
starosta města Žďáru nad Sázavou    jednatel Autobazar VYSOČINA  s.r.o.  
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n) - Pan M. M., trvale bytem ZR 6, uzavřel dne 26. 2. 2018 s městem Žďár nad Sázavou 
Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva a stal se tak vkladem do katastru 
nemovitostí na LV č. 12011 pro obec Žďár nad Sázavou s právními účinky zápisu ke dni 
10. 5. 2018 vlastníkem pozemku p. č. 8037/30 – orná půda ve výměře 426 m2 v k. ú. 
Město Žďár, určeného pro výstavbu ŘRD v lokalitě Klafar III – C2, ul. Barvířská, ZR 3. 
Samotný prodej předmětného pozemku včetně znění předmětné kupní smlouvy byl 
schválen Zastupitelstvem města Žďáru nad Sázavou dne 8. 2. 2018. 

 
- Dne 7. 11. 2018 bylo městu Žďár nad Sázavou doručeno ze strany p. M. odstoupení od 
Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva, uzavřené dne 26.2.2018 s tím, že 
ŘRD nebude p. M. postaven a pozemek bude vrácen zpět městu, a to z důvodu zajištění 
řešení bydlení jiným způsobem, kdy tato okolnost nebyla shora jmenovanému v době 
záměru výstavby ŘRD známa. 
 
- RM je předkládána k projednání a následnému doporučení pro ZM tato žádost p. M. o 
odstoupení od uzavřené kupní smlouvy formou uzavření Souhlasného prohlášení mezi 
oběma zúčastněnými stranami.   

 
Finanční dopad do rozpočtu města:  
výdaj za vrácení kupní ceny pozemku v celkové výši 801.574 Kč včetně DPH (bez 
vrácení jistiny ve výši 50.000 Kč)  

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření 
Souhlasného prohlášení, a to mezi městem Žďár nad Sázavou a p. M. M., trvale bytem 
ZR 6, v souvislosti s žádostí p. M. o odstoupení od Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení 
předkupního práva, uzavřené dne 26. 2. 2018 s tím, že pozemek nyní zapsaný v katastru 
nemovitostí na LV č. 12011 pro obec Žďár nad Sázavou, p. č. 8037/30 – orná půda ve 
výměře 426 m2 v k. ú. Město Žďár, určený pro výstavbu ŘRD v lokalitě Klafar III – C2, ul. 
Barvířská, ZR 3 bude vrácen nynějším vlastníkem zpět do vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou. 
Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit Souhlasné prohlášení 
v předloženém znění. 

 (příloha č. 17) 
 



Město Žďár nad Sázavou 
se sídlem Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 
zastoupené starostou Ing. Martinem Mrkosem, ACCA 
IČO: 002 95 841 
(dále jen „Město“) 

a  

pan M  M  r.č.  bytem 591 01 Žďár nad Sázavou,  
část Žďár nad Sázavou 6, (dále jen „p. M ) 
 
činí podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí 
(katastrální vyhláška) ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 256/2013 Sb., o 
katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů toto  

 

SOUHLASNÉ PROHLÁŠENÍ 

Čl. I. 

Na listu vlastnictví p. M  č. 12011, vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální 
pracoviště Žďár nad Sázavou, pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, je 
zapsán pozemek p.č. 8037/30, orná půda, ve výměře 426 m2. Tento pozemek nabyl pan M  
v souladu s Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva, kterou uzavřel s Městem 
dne 26.2.2018 s tím, že vklad práva byl povolen rozhodnutím sp.zn. V-2544/2018-714 a právní 
účinky vkladu vznikly ke dni 10.5.2018 (dále jen Smlouva). 

Čl. II. 

Ve Smlouvě bylo mimo jiné ujednáno:        
Prodávající je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že: 
- kupující neuhradí sjednanou kupní cenu řádně a včas 
- kupující nedoloží prodávajícímu povolení umístění a provedení stavby (popřípadě jiné 
povolení stavby), vydané stavebním odborem MěÚ Žďár nad Sázavou nejpozději do 31.3.2019 
-  kupující nezahájí výstavbu rodinného domu na prodávaném pozemku v době platnosti 
povolení, které bylo vydáno stavebním odborem MěÚ Žďár nad Sázavou 
- kupující nedoloží prodávajícímu kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas nebo 
protokol z kontrolní prohlídky o provedení stavby v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením 
stavebního úřadu v termínu, stanoveném v čl. IV této smlouvy. 
V případě, že prodávající od této smlouvy odstoupí,  smlouva se od počátku ruší a kupující se 
zavazuje do 30 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení prodávajícího o odstoupení od 
této kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva, uzavřít souhlasné prohlášení tak, 
aby mohl být v katastru nemovitostí učiněn příslušný zápis prokazující vlastnictví prodávajícího 
k pozemku p.č. 8037/30, orná půda, ve výměře 426 m2, v k.ú. Město Žďár s tím, že kupující 
ponese  ze svého veškeré náklady spojené se zpětným zápisem  pozemku p.č. 8037/30, orná 
půda, ve výměře 426 m2, v k.ú. Město Žďár v katastru nemovitostí ve prospěch města Žďáru 
nad Sázavou. Prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu tak, jak byla uvedena v čl. II. 
této smlouvy s tím, že nebude vrácena částka ve výši 50.000 Kč, která sloužila jako zaplacená 
záloha na úhradu kupní ceny. Kupní cena po odečtu částky ve výši 50.000 Kč bude vrácena na 
účet kupujícího do 7 dnů ode dne zápisu vlastnického práva k  pozemku p.č. 8037/30, orná 
půda, ve výměře 426 m2, v k.ú. Město Žďár ve prospěch prodávajícího. 
Stejný postup bude zvolen i v případě, že by tato smlouva byla zrušena na základě 
žádosti kupujícího. 
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Dne 7.11.2018 p. M  Městu oznámil, že si je vědom toho, že podmínky stanovené ve 
Smlouvě nesplní a na pozemku p.č. 8037/30 v k.ú. Město Žďár rodinný dům nepostaví. 
Vzhledem ke skutečnosti, že si vyřešil svoji potřebu bydlení jiným způsobem, se rozhodl na 
pozemku p.č. 8037/30 rodinný dům nestavět a z tohoto důvodu již dnes může prohlásit za 
nesporné, že nedoloží Městu doklad o povolení stavby ani doklad o  užívání stavby (tj. protokol 
ze závěrečné kontrolní prohlídky nebo kolaudační souhlas). 
S ohledem na tuto skutečnost využívá ustanovení ve smlouvě a odstupuje od Smlouvy v 
souladu s čl. V. Smlouvy. 
 

Čl. III. 
1. Město a p. M  souhlasně prohlašují, že na základě odstoupení od Smlouvy je  

vlastníkem pozemku p.č. 8037/30, orná půda, ve výměře 426 m2,  nacházejícího se v k.ú. 
Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, město Žďár nad Sázavou.  

2. Město vrátí p. M  zaplacenou kupní cenu ve výši 851.574 Kč s tím, že nebude 
vrácena částka ve výši 50.000 Kč, která sloužila jako zaplacená záloha na úhradu kupní 
ceny. Kupní cena po odečtu částky ve výši 50.000 Kč, t.j. částka ve výši 801.574 Kč bude 
vrácena na účet p. M   číslo  do 7 dnů ode dne zápisu vlastnického 
práva k pozemku p.č. 8037/30, orná půda, ve výměře 426 m2, v k.ú. Město Žďár ve prospěch 
Města. 

3. Vlastnická práva k výše uvedené nemovitosti nejsou mezi osobami, které toto souhlasné 
prohlášení činí, sporná ani pochybná.  

4. Obě strany tohoto prohlášení souhlasí, aby prohlášení bylo podkladem k provedení vkladu 
vlastnického práva do katastru nemovitostí ve prospěch Města. Strany tohoto prohlášení se 
dohodly, že listinu k provedení vkladu do katastru nemovitostí předloží Město.  

5. Toto souhlasné prohlášení je vyhotoveno ve třech stejnopisech. Jedno obdrží p. M  
jedno Město a jeden stejnopis je určen pro příslušný katastrální úřad. 

6. Uzavření tohoto prohlášení bylo schváleno usnesením zastupitelstva města, konaném dne 
22.11.2018. 

7. Součástí tohoto prohlášení je kopie Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva 
ze dne 26.2.2018 a kopie odstoupení od smlouvy ze dne 6.11.2018. 

8. Toto souhlasné prohlášení nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – 
Registru smluv. P. M   výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy v 
registru smluv.  
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru 
smluv zajistí Město. 

 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne  

 
…………………………………..…….   ………………………………….. 
Ing. Martin Mrkos, ACCA    
starosta města Žďáru nad Sázavou   
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