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NÁZEV: 
 

Majetkoprávní jednání ZM 

 

ANOTACE: 
 
Dle přiložené tabulky 

 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
 
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit majetkoprávní jednání dle 
předloženého návrhu 
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Obsah majetkoprávních jednání  RM č. 1651/2018/OP  dne 27.08.2018 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Prodej pozemku 

včetně objektu BD 
- schválení 

Bytové družstvo 
Jamborova, družstvo, 
ZR  
 

k.ú. Město ZR 
ul. Jamborova, ZR 7 

4666 – zast.pl. - 922 m2 
součástí je stavba s č.p. 
1531 – objekt bydlení 
 

Převod pozemku a bytového domu na 
základě smlouvy o budoucí kupní smlouvě 

b) 
 

Prodej pozemků 
včetně objektu BD 
- schválení 

Bytové družstvo - 
Palachova, družstvo, 
ZR  

k.ú. Město ZR 
ul. Palachova, ZR 6 

6009 – zast.pl. – 567 m2

součástí je stavba s č.p. 
2234 – objekt bydlení 
6010 – ost.pl.,- 759 m2 
 

Převod pozemku a bytového domu a 
pozemku souvisejícího s BD na základě 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě 

c) Prodej pozemku  
- schválení Kupní 
smlouvy a smlouvy 
o zřízení předkup. 
práva 
 

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 

d) 
 

Prodej pozemku  
–- schválení  
Souhlasného 
prohlášení 
 

Manželé R. a E. L., ZR k.ú. Město ZR 
ul. Barvířská, ZR 3 
lok. Klafar III 

8037/9 - 397 m2 
 

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

e) 
 

Prodej pozemku  
– schválení 
Kupní smlouvy a 
smlouvy o zřízení 
předkupního práva 
 

O. B., ZR ,  
Z. B., Nové Město n.M 

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

8037/9 - 397 m2 
 

Výstavba řadového rodinného domu – 
náhradní zájemce 

f) 
 

Prodej pozemku  
– schválení 
Kupní smlouvy a 
smlouvy o zřízení 
předkupního práva 
 

Manž. J. a M. Š., ZR 
Manž.Ing.J.a MUDr. J. 
K., ZR 
Z. W., Újezd 
L. K., Svratouch 

k.ú. Zámek ZR 
ul. U Křížku, ZR 3 
lok. Klafar II 

774/94 - 1 016 m2 
 
774/95 - 932 m2 
 
774/96 - 932 m2 
 
774/97 - 941 m2 

Výstavba rodinného domu 



g) 
 

Prodej pozemku 
- schválení 
 

J. K., Veselíčko  k.ú. Veselíčko u ZR 
místní část Veselíčko 
 

část 929/1 – ost.pl., ost. 
kom. – nově dle GP díl 
„b“ - 12 m2 a nově p.č. 
929/12 – 69 m2 a   
část 1682 – ost.pl., jiná 
pl. – nově dle GP 
1682/2 - 23 m2  
 

Majetkoprávní vypořádání pozemku u RD 
 

h) 
 

Prodej pozemku 
- schválení 

MVDr. I. H. a 
D. H., ZR 
 
L. A., ZR 
 

k.ú. Zámek ZR 
ul. Vejmluvova, ZR 2 

část 570/433 – ost.pl. 
- nově dle GP p.č.  
- 570/466 - 7 m2  
- 570/467 - 7 m2 

Zarovnání pozemků, výstavba výtahu pro 
zdravotně postiženého občana u ŘRD 

i) 
 

Prodej pozemku  
- schválení dodatku 
Smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě a 
smlouvy o zřízení 
předkup. práva 

A. S., ZR k.ú. Město Žďár 
ul. Jamská, ZR 1 

část 5293 – ost.pl.  
část 5294 - zahrada 
část 5295 - zahrada 
část 5296 - ost.pl. 
- celkem cca 400 m2 
 

Výstavba rodinného domu – změna 
umístění z důvodu existence sítí 

j) 
 

Prodej pozemku 
- schválení 

LENOX INVEST a.s., 
Praha 

k.ú. Město Žďár 
ul. Veselská, ZR 1 

119/9 – ost.pl.-236 m2 
č.119/13 – ost.pl.  
- cca 40 m2 
 

Novostavba víceúčelového objektu – 
IOOV  

k) 
 

Směna pozemků 
- schválení 

IWA, s.r.o., ZR k.ú. Město Žďár 
ul. Brněnská, ZR 1 

5822/6 – ost.pl., ost. 
kom.  - 29 m2 (chodník) 
5550/5 – ost.pl.,zeleň 
- 7 m2 za 
část 5547 – ost.pl. nově 
dle GP 5547/2 -  17 m2 
a 5547/3 – 8 m2 

Majetkoprávní vypořádání pozemků - 
chodníku a veřejné zeleně po akci - 
kruhová křižovatka Brněnská – Jihlavská  

l) 
 
 

Směna pozemku 
- schválení 

ČR – právo 
hospodaření -  
Katastrální úřad pro 
Vysočinu se sídlem 
v Jihlavě 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. Strojírenská, ZR 1 

část p.č. 7322 – ost.pl. – 
dle GP díl „b“ - 5 m2 za 
část p.č. 7271 – ost.pl. – 
dleGP díl „f“ + „g“-21 m2 
část p.č. 7320 – ost.pl. – 
dleGP díl „c“ + „e“-27 m2 

část p.č..7636 – ost.pl. – 
dle GP díl „h“-1 m2 

Majetkoprávní vypořádání hranic pozemků 
před budovou katastrálního pracoviště ZR 



m) 
 

Směna pozemků 
- schválení Směnné 
smlouvy a sml. o 
zřízení předk.práva 
 
- schválení dodatku 
č.1 ke Smlouvě o 
uzavř.budoucí SMS 
a smlouvy o zřízení 
předkupního práva 
 

UNIT INVEST, spol. s 
r.o., ZR 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Jamská, ZR 1 
ul. Hrnčířská, ZR 3 
(lok. Klafar III) 
 

9045 – orná p.- 1949 m2 

za část 8037/2 nově dle 
GP 8037/37 -598 m2 a 
8037/38 -598 m2 
 
 
9056 – orná p.- 1900 m2 
za část 8037/2 -1680 m2

Výstavba 4 bytových domů – změna 
podmínek pro výstavbu – rozdělení 
výstavby BD na 2 etapy  
1. etapa - Směnná smlouva a smlouva o 
zříz.předkup. práva – 2 bytové domy 
 
2. etapa - Dodatek č.1 ke Smlouvě o 
uzavření budoucí SMS a sml. o zřízení 
předkupního práva 

n) 
 

Směna pozemků 
- schválení 

Ing. R. D. 
Opočnice 
J. S., Počítky 
 

k.ú. Město ZR 
lok. Vetla 
 

část 9926, orná půda – 
nově dle GP 9926/1 
- 503 m2  
za  
část 9927, orná půda – 
nově dle GP 9927/2 - 
683 m2 
 

Majetkoprávní vypořádání přístupové 
cesty k městským rybníkům v lokalitě 
Vetla 
 

o) 
 

Nabytí budovy 
- nevyužití 
předkupního práva 
 

Ing. Z. Š., ZR k.ú. Město ZR 
ul. Jihlavská, ZR 1 
lok. U Zdaru 

garáž na pozemku 6591 
– 18 m2 - ve vlastnictví 
města 

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

p) 
 

Prodej pozemků 
- neschválení 
vyhlášení záměru 
 

Ing. J. J., ZR k.ú. Město ZR 
ul. Vysocká, ZR 5 

část 3211 – ost.pl.,  
- cca 20 m2 
 

Výstavba garáže v lokalitě zděných garáží 

q) 
 

Prodej pozemku 
- neschválení 
vyhlášení záměru 

B. B., ZR 
 

k.ú.Město ZR 
ul. Jamská, ZR 1 

část 5333/2 – travní por. 
- cca 40 m2  
5334/1 – travní por.  
-  531 m2 
 

Rozšíření stávající přiléhající zahrady u 
RD 

r) 
 

Prodej pozemku 
- neschválení 
vyhlášení záměru 
 

J. V., ZR 
 

k.ú.Město ZR 
ul. Dr. Drože, ZR 1 

1143 – zast.pl.- 331 m2  
1144 – zahrada - 567m2 

Výstavba rodinného domu 

 



a) - V souladu se Smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitostí ze dne 
22. 9. 2008, která byla uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou, jako prodávajícím a 
bytovým družstvem Jamborova, jako kupujícím, požádalo bytové družstvo Bytové 
družstvo JAMBOROVA, družstvo, se sídlem Jamborova 1531/3 Žďár nad Sázavou, část 
Žďár nad Sázavou 7, PSČ 591 01, IČO 28294688 o převod pozemku parc. č. 4666 
(zastavěná plocha a nádvoří o výměře 922 m2), jehož součástí je stavba č. p. 1531 
(objekt k bydlení), vše v obci Žďár nad Sázavou, katastrálním území Město Žďár, na ulici 
Jamborova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 7 tak, jak je zapsáno na listu 
vlastnictví č. 1 vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár 
nad Sázavou, z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví bytového družstva 
Jamborova. Kupní cena ve výši 11.253.211 Kč byla v souladu se shora uvedenou 
smlouvu uhrazena dne 28. 11. 2008. 

 
- Rada města dne 30. 7. 2018 schválila vyhlášení záměru na prodej nemovitostí a 
uzavření Kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou, jako 
prodávajícím a bytovým družstvem Bytové družstvo JAMBOROVA, družstvo, se sídlem 
Jamborova 1531/3 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 7, PSČ 591 01, IČO 
28294688 (dále jen bytové družstvo Jamborova), jako kupujícím. Kupní smlouva bude 
uzavřena v souladu se Smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy o prodeji 
nemovitostí ze dne 22. 9. 2008, která byla uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou 
jako prodávajícím a bytovým družstvem Jamborova, jako kupujícím. Předmětem 
vyhlášeného záměru a kupní smlouvy je prodej pozemku parc. č. 4666 (zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 922 m2), jehož součástí je stavba č. p. 1531 (objekt 
k bydlení), vše v obci Žďár nad Sázavou, katastrálním území Město Žďár, na ulici 
Jamborova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 7 tak, jak je zapsáno na listu 
vlastnictví č. 1 vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár 
nad Sázavou, z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví bytového družstva 
Jamborova, za kupní cenu v celkové výši 11.253.211 Kč s tím, že záměr bude zveřejněn 
na úřední desce města po dobu 15 dnů. 
 
- Záměr byl zveřejněn na úřední desce města v době od 31. 7. do 15. 8. 2018. 
 
Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit, v souladu se 
Smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitostí ze dne 22. 9. 2008, 
která byla uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a bytovým 
družstvem Jamborova, jako kupujícím, prodej nemovitostí, a to pozemku parc. č. 4666 
(zastavěná plocha a nádvoří o výměře 922 m2), jehož součástí je stavba č. p. 1531 
(objekt k bydlení), vše v obci Žďár nad Sázavou, katastrálním území Město Žďár, na ulici 
Jamborova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 7 tak, jak je zapsáno na listu 
vlastnictví č. 1 vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár 
nad Sázavou, z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Bytového družstva 
JAMBOROVA, družstvo, se sídlem Jamborova 1531/3 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad 
Sázavou 7, PSČ 591 01, IČO 28294688 za kupní cenu v celkové výši 11.253.211 Kč. 
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu 
v předloženém znění. 

    (příloha č. 1) 
 
 
 
 



Kupní smlouva 
 
 
Smluvní strany: 
 

1) Město Žďár nad Sázavou, IČO 002 95 841, sídlem Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, 
PSČ 591 01, zastoupené Mgr. Zdeňkem Navrátilem, starostou 
 (dále jen jako „Prodávající“)  

 
a 

 
2) Bytové družstvo JAMBOROVA, družstvo, IČO 28294688, se sídlem Jamborova 

1531/3, 591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 7, zastoupené Richardem 
Kafkou, předsedou družstva a Ing. Pavlem Fialou, místopředsedou družstva 
(dále jen jako „Kupující“) 

 
uzavírají níže uvedeného dne tuto  
 
 

kupní smlouvu: 
 
 

I. 
Nemovitosti 

1. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 4666 (zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 922 m2), jehož součástí je stavba č. p. 1531 (objekt k bydlení) 
v obci Žďár nad Sázavou, katastrálním území Město Žďár, na ulici Jamborova ve Žďáře 
nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 7 tak, jak je zapsáno na listu vlastnictví č. 1 
vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou 
(výše uvedené nemovitosti dále společně jen jako „Nemovitosti“). 

 
 

II. 
Prodej Nemovitostí 

1. V souladu se Smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitostí, která 
byla uzavřena mezi kupujícím a prodávajícím dne 22.9.2008 Prodávající tímto prodává  a  
převádí své výlučné vlastnické právo k Nemovitostem, se všemi součástmi a s veškerým 
příslušenstvím Nemovitostí, do výlučného vlastnictví Kupujícího a Kupující tímto 
prodávané Nemovitosti, se všemi součástmi a s veškerým příslušenstvím Nemovitostí, 
do svého výlučného vlastnictví kupuje. 

2. Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad vlastnického práva k Nemovitostem  do 
katastru nemovitostí bude předán Katastrálnímu úřadu pro Vysočinu, Katastrální 
pracoviště Žďár nad Sázavou dne 2.1.2019. 

 
III. 

Kupní cena 
1. Smluvní strany se dohodly na celkové kupní ceně za Nemovitosti ve výši 11.253.211 Kč 

(slovy jedenáct miliónů dvě stě padesát tři tisíc dvě stě jedenáct korun českých). Tato 
kupní cena je konečná. 

JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 1



2. Kupní cena byla Kupujícím zaplacena Prodávajícímu před podpisem této smlouvy, což 
Prodávající potvrzuje podpisem této smlouvy. 

 
 

IV. 
Prohlášení Kupujícího 

1. Kupující prohlašuje, že:  
a. splnil všechny podmínky stanovené právními předpisy pro uzavření této smlouvy, 

řádně se seznámil s právním a faktickým stavem Nemovitostí a s tímto stavem 
výslovně souhlasí, 

b. je si vědom skutečnosti, že byty, které se nachází v Nemovitostech, jsou zatíženy 
užívacím právem, když ke každému z bytů je uzavřena smlouva o nájmu bytu. 
Kupující je seznámen s nájemci jednotlivých bytů a s obsahem těchto smluv o 
nájmu bytů.  

 
V. 

Prohlášení Prodávajícího 
1. Prodávající prohlašuje, že: 

a. žádná třetí osoba nevznesla ve vztahu k Nemovitostem nárok, v jehož důsledku 
by mohlo dojít k omezení práva Prodávajícího s Nemovitostmi nakládat, 

b. na Nemovitostech neváznou žádná zástavní práva, věcná břemena, předkupní 
práva ani jiná věcná práva či další omezení práva vlastnického, 

c. Nemovitosti jsou zatíženy omezením práva užívacího, když k jednotlivým bytům, 
nacházejícím se v Nemovitostech jsou uzavřeny smlouvy o nájmu bytu,   

d. na Nemovitostech neváznou žádná jiná práva ve prospěch třetích osob, 
e. se zavazuje, že žádné z práv uvedených výše do okamžiku právní moci 

rozhodnutí o vkladu vlastnického práva Kupujícího k Nemovitostem do katastru 
nemovitostí ve prospěch třetí osoby nezřídí, 

f. ohledně Nemovitostí nejsou vedena ani známa žádná soudní, rozhodčí nebo 
správní řízení ani nebyly uplatněny žádné restituční nároky, 

g. nemovitost nemá žádné faktické a právní vady, které by znemožňovaly či 
podstatně omezovaly jejich užívání,  

h. nezamlčel nic o stavu Nemovitostí, 
i. mu není známo, že by ve vztahu k Nemovitostem existovaly jakékoliv smlouvy, 

které by zakládaly práva, jež dosud nejsou zapsána v katastru nemovitostí, ani že 
by byly u katastrálního úřadu ohledně prodávaných Nemovitostí podány návrhy, o 
nichž dosud nebylo pravomocně rozhodnuto, 

j. není omezen, a to ani soudním či správním rozhodnutím, ve smluvní volnosti 
nakládat s Nemovitostmi, že na Nemovitostech neváznou žádné dluhy či daňové 
nedoplatky, jsou splněny všechny daňové povinnosti týkající se Nemovitostí a že 
ohledně Nemovitostí nejsou vedena ani známa žádná soudní nebo správní řízení, 
ani že na majetek Prodávajícího nebyl prohlášen konkurz či exekuce, 

k. 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 6.9.2018. 
Záměr města převést shora uvedené Nemovitosti byl zveřejněn na úřední desce 
Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou od 31.7.2018 do 15.8.2018. 

 
 

 
VI. 



Úhrada daně z nabytí nemovitých věcí 
1. Smluvní strany berou na vědomí, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí 

(Nemovitostí) je Kupující. 
 
 

VII. 
Zpracování osobních údajů 

1. Kupující 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. 
Kupující si jsou zároveň vědomi svých práv upravených právními předpisy ČR a EU. 

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

 
 
 

VIII. 
Předání Nemovitostí 

Smluvní strany se dohodly, že Nemovitosti předají do 10ti dnů ode dne doručení oznámení 
Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou o provedení 
vkladu vlastnického práva k prodávaným Nemovitostem do katastru nemovitostí. O předání 
Nemovitostí bude sepsán předávací protokol. 

 
IX. 

Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanským zákoníkem, v platném znění, a předpisy souvisejícími. 
2. Smluvní strany výslovně potvrzují, že tato smlouva obsahuje úplné ujednání ve věci 

jejího předmětu a nahrazuje všechna předchozí ostatní ujednání smluvních stran ve věci 
jejího předmětu. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani 
projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

3. Tato smlouva může být měněna výhradně písemnou formou, a to číslovanými dodatky 
opatřenými na téže listině vlastnoručními úředně ověřenými podpisy všech účastníků 
nebo jejich oprávněných zástupců. 

4. Tato kupní smlouva je sepsána ve třech (3) stejnopisech, z nichž po jednom (1) obdrží 
každý účastník a jeden (1) bude použit pro účely řízení před příslušným katastrálním 
úřadem.   

5. Účastníci svými podpisy této smlouvy potvrzují, že si tuto smlouvu řádně přečetli a na 
důkaz toho, že porozuměli jejímu obsahu a s tímto obsahem plně souhlasí, tuto smlouvu 
svobodně, vážně a vlastnoručně, případně prostřednictvím svých oprávněných zástupců, 
podepisují. 

 



 
Ve Žďáře nad Sázavou dne      

 
 
 
 
 
 

………………………………... 
Město Žďár nad Sázavou 

Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta 
za Prodávajícího 

 

 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………... 
Bytové družstvo JAMBOROVA, družstvo 

Richard Kafka, předseda družstva 
za Kupujícího 

 
 
 
 
 

……………………………………………... 
Bytové družstvo JAMBOROVA, družstvo 

Ing. Pavel Fiala, místopředseda družstva 
za Kupujícího 

 
 
 
 



JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 1 

JANTUP
Elipsa



b) - V souladu se Smlouvou o smlouvě budoucí ze dne 29. 5. 2002, která byla uzavřena 
mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a Bytovým družstvem – Palachova, 
družstvo, jako kupujícím, požádalo bytové družstvo Bytové družstvo Palachova, 
družstvo, se sídlem Haškova 1136/17, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, 
PSČ 591 01, IČO 26286947 o převod pozemku parc. č. 6009 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 567 m2, jehož součástí je stavba č.p. 2234 (bytový dům), vše v obci 
Žďár nad Sázavou, katastrálním území Město Žďár, na ulici Palachova ve Žďáře nad 
Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6 a o převod pozemku p. č. 6010, ostatní plocha, jiná 
plocha ve výměře 759 m2 tak, jak je zapsáno na listu vlastnictví č. 1 vedeném 
Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, z 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví bytového družstva Palachova. 
Ze strany BD Palachova již byla uhrazena záloha na KC ve výši 11.150.000 Kč. Doplatek 
ve výši 11.190.000 Kč bude uhrazen po podpisu smlouvy.  
 
- Rada města dne 30. 7. 2018 vyhlásila záměr na prodej nemovitostí a uzavření Kupní 
smlouvy, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a 
bytovým družstvem Bytové družstvo Palachova, družstvo, se sídlem Haškova 1136/17 
Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, PSČ 591 01, IČO 26286947 (dále jen 
bytové družstvo Palachova), jako kupujícím. Kupní smlouva bude uzavřena v souladu se 
Smlouvou o smlouvě budoucí ze dne 29.5.2002, která byla uzavřena mezi městem Žďár 
nad Sázavou jako prodávajícím a bytovým družstvem Palachova, jako kupujícím. 
Předmětem vyhlášeného záměru a  kupní smlouvy je prodej pozemku parc. č. 6009 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 567 m2, jehož součástí je stavba č. p. 2234 (bytový 
dům), vše v obci Žďár nad Sázavou, katastrálním území Město Žďár, na ulici Palachova 
ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6 a pozemku p. č. 6010, ostatní plocha, 
jiná plocha ve výměře 759 m2  tak, jak je zapsáno na listu vlastnictví č. 1 vedeném 
Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, z 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví bytového družstva Palachova, za 
kupní cenu v celkové výši 22.340.000 Kč s tím, že záměr bude zveřejněn na úřední 
desce města po dobu 15 dnů. 

 
- Záměr byl zveřejněn na úřední desce města v době od 31. 7. do 15. 8. 2018. 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit, v souladu se 
Smlouvou o smlouvě budoucí ze dne 29.5.2002, která byla uzavřena mezi městem Žďár 
nad Sázavou jako prodávajícím a bytovým družstvem Palachova jako kupujícím, prodej 
nemovitostí, a to pozemku parc. č. 6009 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 567 m2, 
jehož součástí je stavba č. p. 2234 (bytový dům), vše v obci Žďár nad Sázavou, 
katastrálním území Město Žďár, na ulici Palachova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár 
nad Sázavou 6 a pozemku p. č. 6010, ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 759 m2 tak, 
jak je zapsáno na listu vlastnictví č. 1 vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, 
Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do 
vlastnictví Bytového družstva Palachova, družstvo, se sídlem Haškova 1136/17 Žďár nad 
Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, PSČ 591 01, IČO 26286947 za kupní cenu v 
celkové výši 22.340.000 Kč. 
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu 
v předloženém znění. 

 (příloha č. 2) 
 
 
 



Kupní smlouva 
 
Smluvní strany: 
 

1) Město Žďár nad Sázavou, IČO 002 95 841, sídlem Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, 
PSČ 591 01, zastoupené Mgr. Zdeňkem Navrátilem, starostou 
 (dále jen jako „Prodávající“)  

 
a 

 
2) Bytové družstvo - Palachova, družstvo, IČ: 26286947, sídlem Palachova 2234/70, 

Žďár nad Sázavou 6, 591 01 Žďár nad Sázavou, zapsané v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 3492, zastoupené Ing. Radkem 
Šípkem, předsedou představenstva a Lubomírem Myšákem, místopředsedou 
představenstva (dále jen jako „Kupující“) 

 
uzavírají níže uvedeného dne tuto  
 
 

Kupní smlouvu: 
 
 

I. 
Nemovitosti 

1. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 6009 (zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 567 m2), jehož součástí je stavba č. p. 2234 (bytový dům),  a 
dále je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 6010 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
759 m2), vše v obci Žďár nad Sázavou, část obce Žďár nad Sázavou 6, katastrálním 
území Město Žďár, ulice Palachova č.or. 70, tak, jak je zapsáno na listu vlastnictví č. 1 
vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou 
(výše uvedené nemovitosti dále společně jen jako „Nemovitosti“). 

2. Prodávající prohlašuje, že na pozemku parc. č. 6010 shora vázne na základě smlouvy o 
zřízení věcného břemene: 
- ze dne 19.4.2011 věcné břemeno podzemního vedení kabelového rozvodu TV, a to 

ve prospěch oprávněného z věcného břemene společnosti SATT a.s.,  
- ze dne 20.12.2000 věcné břemeno podzemního vedení horkovodního řádu, a to ve 

prospěch oprávněného z věcného břemene společnosti SATT a.s.,  
- ze dne 13.12.2002 věcné břemeno podzemního vedení kabelového rozvodu NN, a to 

ve prospěch oprávněného z věcného břemene  společnosti E.ON Distribuce, a.s.. 
 

 
II. 

Prodej Nemovitostí 
1. V souladu se Smlouvou o smlouvě budoucí, která byla uzavřena mezi Kupujícím a 

Prodávajícím dne 29.5.2002, ve znění Dodatků č. 1, 2 a 3 Prodávající tímto prodává a  
převádí své výlučné vlastnické právo k Nemovitostem, se všemi součástmi a s veškerým 
příslušenstvím Nemovitostí, právy a povinnostmi, do výlučného vlastnictví Kupujícího a 
Kupující tímto prodávané Nemovitosti, se všemi součástmi a s veškerým příslušenstvím 
Nemovitostí, právy a povinnostmi, do svého výlučného vlastnictví kupuje. 

 

JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 2



III. 
Kupní cena 

1. Smluvní strany se dohodly na celkové kupní ceně za Nemovitosti ve výši 22.340.000 Kč 
(slovy: dvacet dva miliony tři sta čtyřicet tisíc korun českých). Tato kupní cena je 
konečná. 

2. Kupující již uhradil zálohu na kupní cenu ve výši 11.150.000 Kč na účet Prodávajícího. 
Doplatek kupní ceny ve výši 11.190.000 Kč se zavazuje Kupující zaplatit do 60 dnů ode 
dne účinnosti této smlouvy dle ujednání dle čl. VII. odst. 2. níže bezhotovostně na účet 
Prodávajícího, a to v souladu s daňovým dokladem, který bude Kupujícímu předán při 
podpisu této smlouvy.  

3. Obě  smluvní  strany  se  dohodly, že Prodávající poté, co bude Kupujícím zaplacena 
kupní cena řádně a včas, předá dne 2.1.2019 společný návrh na vklad vlastnického 
práva k Nemovitostem do katastru nemovitostí včetně potřebného počtu vyhotovení 
Kupní smlouvy Katastrálnímu úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální 
pracoviště Žďár nad Sázavou. 

4. Kupující nabude vlastnické právo k převáděným Nemovitostem vkladem do katastru 
nemovitostí zpětně k okamžiku podání společného návrhu na tento vklad. 

 
IV. 

Prohlášení Kupujícího 
1. Kupující prohlašuje, že:  

a. splnil všechny podmínky stanovené právními předpisy pro uzavření této smlouvy, 
řádně se seznámil s právním a faktickým stavem Nemovitostí a s tímto stavem 
výslovně souhlasí, 

b. je si vědom skutečnosti, že byty, které se nachází v Nemovitostech, jsou zatíženy 
užívacím právem, když ke každému z bytů je uzavřena v době podpisu této 
smlouvy smlouva o nájmu bytu na dobu neurčitou, vyjma bytů č. 1 a 6, kde je 
nájemní smlouva uzavřena pouze na dobu určitou, která končí dne 31.12.2018. 
Kupující je seznámen s nájemci jednotlivých bytů a s obsahem těchto smluv o 
nájmu bytů.  

2. Prodávající prohlašuje, že v souladu se Smlouvou o smlouvě budoucí v platném znění a 
dalších smluvních ujednání a dle pokynu Kupujícího, před podpisem této smlouvy doručil 
nájemcům bytů č. 1 a 6 písemné sdělení, že jim nájem bytu končí dne 31.12.2018 a ze 
strany Města Žďár nad Sázavou nebude již nová nájemní smlouva uzavřena a nájemci 
tak budou povinni byty vyklidit a předat vlastníku nejpozději dne 31.12.2018.  

3. Prodávající dále prohlašuje, že ke dni nabytí vlastnického práva Kupujícím k převáděným 
Nemovitostem zanikne smluvní vztah mezi Prodávajícím a jeho smluvním správcem a 
Kupující si zajistí k tomuto dni správu Nemovitostí na základě svého uvážení sám či 
prostřednictvím jiného svého smluvního správce.  
  

V. 
Prohlášení Prodávajícího 

1. Prodávající prohlašuje, že: 
a. žádná třetí osoba nevznesla ve vztahu k Nemovitostem nárok, v jehož důsledku 

by mohlo dojít k omezení práva Prodávajícího s Nemovitostmi nakládat, 
b. na Nemovitostech neváznou žádná zástavní práva, věcná břemena vyjma 

věcného břemene shora, předkupní práva ani jiná věcná práva či další omezení 
práva vlastnického, 

c. Nemovitosti jsou zatíženy omezením práva užívacího, když k jednotlivým bytům, 
nacházejícím se v Nemovitostech jsou uzavřeny smlouvy o nájmu bytu,   

d. na Nemovitostech neváznou žádná jiná práva ve prospěch třetích osob, 



e. se zavazuje, že žádné z práv uvedených výše do okamžiku právní moci 
rozhodnutí o vkladu vlastnického práva Kupujícího k Nemovitostem do katastru 
nemovitostí ve prospěch třetí osoby nezřídí, 

f. ohledně Nemovitostí nejsou vedena ani známa žádná soudní, rozhodčí nebo 
správní řízení ani nebyly uplatněny žádné restituční nároky, 

g. Nemovitost nemají žádné faktické a právní vady, které by znemožňovaly či 
podstatně omezovaly jejich užívání.  

h. nezamlčel nic o stavu Nemovitostí, 
i. mu není známo, že by ve vztahu k Nemovitostem existovaly jakékoliv smlouvy, 

které by zakládaly práva, jež dosud nejsou zapsána v katastru nemovitostí, ani že 
by byly u katastrálního úřadu ohledně prodávaných Nemovitostí podány návrhy, o 
nichž dosud nebylo pravomocně rozhodnuto, 

j. není omezen, a to ani soudním či správním rozhodnutím, ve smluvní volnosti 
nakládat s Nemovitostmi, že na Nemovitostech neváznou žádné dluhy či daňové 
nedoplatky, jsou splněny všechny daňové povinnosti týkající se Nemovitostí a že 
ohledně Nemovitostí nejsou vedena ani známa žádná soudní nebo správní řízení, 
ani že na majetek Prodávajícího nebyl prohlášen konkurz či exekuce a ani svým 
jednáním nezavdá příčinu k jejich zahájení, 

k. 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 6.9.2018. 
Záměr města převést shora uvedené Nemovitosti byl zveřejněn na úřední desce 
Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou od 31.7.2018 do 15.8.2018. 

 
 

VI. 
Úhrada daně z nabytí nemovitých věcí 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí 
(Nemovitostí) je Kupující. 

 
 

VII. 
Zpracování osobních údajů a účinnost smlouvy 

     1. Zástupci Kupujícího berou na vědomí, že jejich osobní údaje, obsažené v této smlouvě 
jsou zpracovávány na základě zákonného titulu – plnění zákonné povinnosti a 
oprávněného zájmu Prodávajícího a Kupujícího, a to pro identifikaci členů statutárního 
orgánu oprávněných k uzavření této smlouvy, pro vkladové řízení do KN, pro evidence 
smluv a projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření a 
jejich zvěřejnění v registru smluv apod.; osobní údaje budou zpracovávány po dobu 
nezbytně nutnou ke splnění účelu s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zástupci 
Kupujícího si jsou zároveň vědomi svých práv upravených právními předpisy ČR a EU v 
oblasti zpracovávání a ochrany osobních údajů. 

     2. 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 včetně podpisů. 
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v informačním systému veřejné správy – 
Registru smluv zajistí prodávající bezodkladně po uzavření této smlouvy. 

 
 
 



VIII. 
Předání Nemovitostí 

1. Smluvní strany se dohodly, že Nemovitosti předají do 10-ti dnů ode dne doručení 
oznámení Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou 
o provedení vkladu vlastnického práva k prodávaným Nemovitostem do katastru 
nemovitostí. O předání Nemovitostí bude sepsán předávací protokol. 

 
 

IX. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanským zákoníkem, v platném znění, a předpisy souvisejícími. 

2. Smluvní strany výslovně potvrzují, že tato smlouva obsahuje úplné ujednání ve věci 
jejího předmětu a nahrazuje všechna předchozí ostatní ujednání smluvních stran ve věci 
jejího předmětu. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani 
projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

3. Tato smlouva může být měněna výhradně písemnou formou, a to číslovanými dodatky 
opatřenými na téže listině vlastnoručními úředně ověřenými podpisy všech účastníků 
nebo jejich oprávněných zástupců. 

4. Tato kupní smlouva je sepsána ve třech (3) stejnopisech, z nichž po jednom (1) obdrží 
každý účastník a jeden (1) bude použit pro účely řízení před příslušným katastrálním 
úřadem.   

5. Účastníci svými podpisy této smlouvy potvrzují, že si tuto smlouvu řádně přečetli a na 
důkaz toho, že porozuměli jejímu obsahu a s tímto obsahem plně souhlasí, tuto smlouvu 
svobodně, vážně a vlastnoručně, případně prostřednictvím svých oprávněných zástupců, 
podepisují. 

 
 

Ve Žďáře nad Sázavou dne      
 
 
 
 
 

…………………….……………... 
Město Žďár nad Sázavou 

Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta 
za Prodávajícího 

 

 
 
 
 
 
 

……………………………………………... 
Bytové družstvo Palachova, družstvo 

Ing. Radek Šípek, předseda představenstva 
za Kupujícího 

 
 
 
 

………………..………………………………………... 
Bytové družstvo Palachova, družstvo 

Lubomír Myšák, místopředseda představenstva 
za Kupujícího 
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c) - Společnost VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o. se sídlem Jamská 2486/8, 591 01 Žďár nad 

Sázavou 1, IČO 27722287 – jako budoucí kupující uzavřela dne 14. 11. 2016 s městem 
Žďár nad Sázavou – jako budoucím prodávajícím Smlouvu o uzavření budoucí kupní 
smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva, předmětem které je prodej části 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 8008/1 – orná půda v k. ú. Město 
Žďár ve výměře cca 985 m2 za účelem výstavby novostavby objektu – bytového domu 
v lokalitě Klafar II, ul. Uhlířská, ZR 3, po předchozím schválení zastupitelstvem města na 
zasedání dne 10. 11. 2016 – za dohodnutou kupní cenu ve výši 2.152 Kč/m2 bez DPH + 
platná sazba DPH.  
V této smlouvě bylo m.j. dohodnuto, že kupní smlouva bude mezi smluvními stranami 
uzavřena po právní moci stavebního povolení vydaného na stavbu (bylo vydáno dne 15. 
2. 2018, PM dne 23. 3. 2018), nejpozději však do zahájení řízení o povolení užívání 
stavby. 
Z důvodu potřeby koupit již nyní pozemky pod rozestavěnou stavbou BD a související, 
žádá společnost VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o. o uzavření kupní smlouvy, aby mohli 
budoucí kupující bytových jednotek v bytovém domě uplatnit nárok na poskytnutí úvěru u 
bankovního ústavu.   
 
Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku a vyznačení budovy č. 4355-44/2018 byl 
od pozemku p. č. 8008/1: 
- oddělen díl ve výměře 585 m2, který byl označen jako pozemek p.č. 8008/13, zastavěná 
plocha 
- oddělen díl ve výměře   14 m2, který byl označen jako pozemek p.č. 8008/14, orná půda 
- oddělen díl ve výměře 134 m2, který byl označen jako pozemek p.č. 8008/15, orná půda 
- oddělen díl ve výměře   73 m2, který byl označen jako pozemek p.č. 8008/16, orná půda 
- oddělen díl ve výměře   63 m2, který byl označen jako pozemek p.č. 8008/17, orná půda 
- oddělen díl ve výměře   84 m2, který byl označen jako pozemek p.č. 8008/18, orná půda 
- oddělen díl ve výměře   29 m2, který byl označen jako pozemek p.č. 8008/19, orná půda 
- vše v k. ú. město Žďár 

 
Finanční dopad do rozpočtu města: 
- příjem za kupní cenu ve výši 2.152 Kč/m2 bez DPH + platná sazba DPH, tj. za 982 m2 
ve výši 2.113.264 Kč bez DPH + 21% sazba DPH, tj. celkem 2.557.049 Kč včetně DPH 

 
Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 1 

 
Návrh 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. 

(příloha č. 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



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 Mgr. Zdeňkem Navrátilem  
jako prodávajícím na straně jedné (dále jen prodávající) 
 
a 
 
společností VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o., se sídlem Žďár nad Sázavou, Jamská 2486/8, PSČ 
591 01, IČ 277 22 287, zastoupenou ing. Milanem Pelikánem, jednatelem společnosti, 
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, 
vložka 54645,  jako kupujícím na straně druhé  (dále jen  kupující) 
 
 

 
I. 

Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem pozemku p.č. 8008/1, orná půda, 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 a vyznačení budovy č. 4355-44/2018 byl od 
pozemku p.č. 8008/1: 

- oddělen díl ve výměře 585 m2, který byl označen jako pozemek p.č. 8008/13, zastavěná 
plocha 

- oddělen díl ve výměře 14 m2, který byl označen jako pozemek p.č. 8008/14, orná půda 
- oddělen díl ve výměře 134 m2, který byl označen jako pozemek p.č. 8008/15, orná půda 
- oddělen díl ve výměře 73 m2, který byl označen jako pozemek p.č. 8008/16, orná půda 
- oddělen díl ve výměře 63 m2, který byl označen jako pozemek p.č. 8008/17, orná půda 
- oddělen díl ve výměře 84 m2, který byl označen jako pozemek p.č. 8008/18, orná půda 
- oddělen díl ve výměře 29 m2, který byl označen jako pozemek p.č. 8008/19, orná půda 
-   

 
II. 

1. Prodávající prodává a převádí kupujícímu vlastnické právo k pozemku: 
- p.č. 8008/13, zastavěná plocha ve výměře 585 m2  
- p.č. 8008/14, orná půda ve výměře 14 m2 
- p.č. 8008/15, orná půda ve výměře 134 m2 
- p.č. 8008/16, orná půda ve výměře 73 m2 
- p.č. 8008/17, orná půda ve výměře 63 m2 
- p.č. 8008/18, orná půda ve výměře 84 m2 
- p.č. 8008/19, orná půda ve výměře 29 m2 
(dále prodávané pozemky), za účelem výstavby novostavby bytového domu v souladu 
s povolením, vydaným stavebním odborem Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou č.j. 
SÚ/24/18/Ka-3-StPo (dále jen stavba),  za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 2.152 Kč/m2 

bez DPH, což činí celkem  2.113.264 Kč bez DPH. Kupní cena s DPH činí 2.557.049 Kč.  
2. Pozemky jsou prodávány za účelem výstavby stavby a kupující se zavazuje pozemky 
použít pouze k tomuto účelu a výše uvedenou stavbu na nich 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. 
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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 k prodávaným 
pozemkům do katastru nemovitostí včetně potřebného počtu 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. Uzavření 
této smlouvy  bylo schváleno zastupitelstvem města Žďáru nad Sázavou dne 10.11.2016, 
7.9.2017, 14.12.2017 a 6.9.2018.  Záměr města převést prodávané pozemky byl zveřejněn na 
úřední desce Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou od 26.1.2016 do 31.3.2016. 
Prodávající prohlašuje, že na prodávaných pozemcích neváznou žádné dluhy nebo zástavní 
práva. Kupující prohlašuje, že je mu dobře znám stav prodávaných pozemků. Prodávané 
pozemky jsou dotčeny  vedením inženýrských sítí ve vlastnictví jiných osob než je prodávající. 
 
 
 

IV. 
Prodávající a kupující tímto sjednávají předkupní právo k prodávaným pozemkům, s tím, že si 
prodávající vyhrazuje, že kupující, pokud bude chtít prodávané pozemky v budoucnu prodat, 
darovat nebo jinak zcizit, nabídne jej 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).  

 
 

V. 
V případě, že doba výstavby stavby přesáhne termín 24.3.2020, 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 prodávaných pozemcích v době platnosti povolení, 
které bylo vydáno stavebním odborem MěÚ Žďár nad Sázavou 
- kupující nejpozději do 24.3.2020 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 prodávaným 
pozemkům s tím, že kupující ponese ze svého veškeré náklady spojené se zpětným zápisem  
prodávaných pozemků v katastru nemovitostí ve prospěch města Žďáru nad Sázavou. 
 
 
 

VII. 
Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města kupující 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.  
 
Kupující 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. Kupující 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. 
 
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. 
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne  
 
 
 
 
 
 
…………………………………….    ………………………………….. 
Mgr. Zdeněk  N a v r á t i l     Ing. Milan  P e l i k á n 
starosta města Žďáru nad Sázavou     jednatel společnosti 
za prodávajícího       za kupujícího 
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d) - Manželé R. a E. L., oba trvale bytem ZR 7, uzavřeli dne 26. 2. 2018 s městem Žďár nad 
Sázavou Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva a stali se tak vkladem 
do katastru nemovitostí na LV č. 11984 pro obec Žďár nad Sázavou s právními účinky 
zápisu ke dni 10. 4. 2018 vlastníky pozemku p. č. 8037/9 – orná půda ve výměře 397 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 16. 7. 2018 bylo městu Žďár nad Sázavou doručeno ze strany manželů L. 
Odstoupení od Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva, uzavřené dne 
26.2.2018 s tím, že ŘRD nebude manžely L. postaven a pozemek bude vrácen zpět 
městu, a to z důvodu zamýšleného nutného odkupu jiné nemovitosti, kdy tato okolnost 
jim nebyla v době záměru výstavby ŘRD známa. 
- Zároveň L. požádali o zvážení vrácení celé kupní ceny pozemku (tj. včetně 50.000 Kč 
zálohy) s ohledem na počáteční fázi realizace záměru 
 
- RM je předkládána k projednání a následnému doporučení pro ZM tato žádost manželů 
L. o odstoupení od uzavřené kupní smlouvy formou uzavření Souhlasného prohlášení 
mezi oběma zúčastněnými stranami.   
- V případě, že by zastupitelstvo města rozhodlo, že shora uvedeným žadatelům vrátí i 
jistinu z kupní ceny pozemku, bude souhlasné prohlášení před schválením upraveno.  

 
Finanční dopad do rozpočtu města:  
Var. 1 - výdaj za vrácení kupní ceny pozemku v celkové výši 793.603 Kč včetně DPH  
Var. 2 - výdaj za vrácení kupní ceny pozemku v celkové výši 743.603 Kč včetně DPH 
(bez vrácení jistiny ve výši 50.000 Kč)  

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení:  
1. Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit žádost manželů R. a E. L., 
oba trvale bytem ZR 7, o neuplatnění sankce vrácení části kupní ceny ve výši 50.000 Kč.  
 
2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Souhlasného 
prohlášení, a to mezi městem Žďár nad Sázavou a manžely R. a E. L., oba trvale bytem  
ZR 7, v souvislosti s žádostí manželů L. 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. 11984 pro obec Žďár nad Sázavou, p. č. 8037/9 – orná 
půda ve výměře 397 m2 v k. ú. Město Žďár, určený pro výstavbu ŘRD v lokalitě Klafar III 
– C2, ul. Barvířská, ZR 3 bude vrácen nynějšími vlastníky zpět do vlastnictví města 
Žďáru nad Sázavou. 
RM doporučuje ZM schválit Souhlasné prohlášení v předloženém znění. 

(příloha č. 4) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
Město Žďár nad Sázavou 
se sídlem Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 
zastoupené starostou Mgr. Zdeňkem Navrátilem 
IČO: 002 95 841 
(dále jen „Město“) 

a  

manželé pan  a paní , oba 
bytem  591 01 Žďár nad Sázavou,  část Žďár nad Sázavou 7, (dále jen 

 
 
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  11984, 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. 8037/9, orná půda, ve výměře 397 m2. Tento pozemek 
nabyli manželé  v souladu s Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva, 
kterou uzavřeli s Městem dne 26.2.2018 s tím, že vklad práva byl povolen rozhodnutím sp.zn. 
V-1892/2018-714 a právní účinky vkladu vznikly ke dni 10.4.2018 (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 
zavazují 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. 8037/9, orná půda, ve výměře 397 m2 v k.ú. Město Žďár s tím, že kupující 
ponesou  ze svého veškeré náklady spojené se zpětným zápisem  pozemku p.č. 8037/9, orná 
půda, ve výměře 397 m2  v k.ú. Město Žďár v katastru nemovitostí ve prospěch města Žďáru 
nad Sázavou. Prodávající vrátí kupujícím 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 kupujících do 7 dnů ode dne zápisu vlastnického práva k  pozemku p.č. 8037/9, orná půda, 
ve výměře 397 m2   v k.ú. Město Žďár ve prospěch prodávajícího. 
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Stejný postup bude zvolen i v případě, že by tato smlouva byla zrušena na základě 
žádosti kupujících. 
 
Dne 10.7.2018 Městu oznámili, že si jsou vědomi toho, že podmínky stanovené ve 
Smlouvě nesplní a na pozemku p.č. 8037/9 v k.ú. Město Žďár rodinný dům nepostaví. Vzhledem 
ke skutečnosti, že si vyřešili svoji potřebu bydlení jiným způsobem, se rozhodli na pozemku p.č. 
8037/9 rodinný dům nestavět a z tohoto důvodu již dnes mohou 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 využívají ustanovení ve smlouvě a odstupují od Smlouvy v 
souladu s čl. V. Smlouvy. 
 

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

vlastníkem pozemku p.č. 8037/9, orná půda, ve výměře 397 m2, nacházejícího se v k.ú. 
Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, město Žďár nad Sázavou.  

2.  Město vrátí  zaplacenou kupní cenu ve výši 793.603 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 743.603 Kč bude vrácena na účet  
      číslo 670100-2202263238/6210 do 7 dnů ode dne zápisu vlastnického práva k 
     pozemku p.č. 8037/9, orná půda, ve výměře 397 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 čtyřech stejnopisech. Dvě obdrží  
jedno Město a jeden stejnopis je určen pro příslušný katastrální úřad. 

6. Uzavření tohoto prohlášení bylo schváleno usnesením zastupitelstva města, konaném dne 
6.9.2018. 

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

8.  Toto souhlasné prohlášení nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – 
Registru smluv. 

       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 

 
…………………………………..…….          ………………………………….. 
Mgr. Zdeněk  N a v r á t i l           
starosta města Žďáru nad Sázavou   
 

       ………………………………. 
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e) - Pan O. B., trvale bytem ZR 1 a pí Z. B., trvale bytem Nové Město na Moravě, byli jako 
3. v pořadí zapsaní náhradníci záměru č. 191/2017-OP na prodej pozemků pro výstavbu 
ŘRD Klafar ve Žďáře nad Sázavou městem osloveni, zda mají zájem o získání 
uvolněného pozemku pro výstavbu ŘRD po odstoupení manželů L. Tito městem oslovení 
náhradníci projevili zájem o odprodej tohoto pozemku pro výstavbu ŘRD – za kupní cenu 
ve výši 1.999 Kč/m2 včetně DPH. Zároveň dne 30. 7. 2018 uhradili na účet města 
předepsanou jistinu kupní ceny pozemku ve výši 50.000 Kč. 
- Dále p. B. a pí B. sdělili, že budou pozemek kupovat do společného jmění manželů, a 
to z důvodu, že v době schválení odprodeje v ZM, bude již uzavřeno manželství.   

 
- RM je předkládáno ke schválení uzavření nové kupní smlouvy na odprodej 
předmětného pozemku. 
 
Finanční dopad do rozpočtu města:  
- příjem za kupní cenu v celkové výši 793.603 Kč včetně DPH  
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. O. B., trvale bytem ZR 1 a pí Z. B., 
trvale bytem Nové Město na Moravě (budoucí SJM), a to p. č. 8037/9 – orná půda ve 
výměře 397 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí na LV č. 1 pro obec 
Žďár nad Sázavou, určeného pro výstavbu ŘRD v lokalitě Klafar III – C2, ul. Barvířská, 
ZR 3, který bude postaven v souladu se Závaznými regulativy pro výstavbu ŘRD Klafar 
III včetně Závazných regulativů pro výstavbu ŘRD Klafar III, vyplývajících z ÚP města 
Žďáru nad Sázavou, schválených v ZM dne 22. 6. 2017 jako součást záměru č. Z-
191/2017-OP 
– za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2 včetně DPH (tj. 1.652 Kč/m2 bez DPH), 
tj. celkem 793.603 Kč včetně DPH 
- Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Kupní smlouvu a smlouvu o 
zřízení předkupního práva v předloženém znění. 

(příloha č. 5) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 Mgr. Zdeňkem Navrátilem, jako prodávajícím na straně jedné (dále 
jen prodávající) 
 
a 
 
panem   bytem ulice  , 591 01 Žďár nad 
Sázavou,  část Žďár nad Sázavou 1 a paní  bytem 

, 592 31 Nové Město na Moravě,  jako kupujícími na straně druhé  (dále jen  
kupující) 
 
 

I. 
Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem pozemku p.č. 8037/9, orná půda, ve výměře 397 m2, 
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. 
 
 
 

II. 
1. Prodávající prodává a převádí kupujícím vlastnické právo k pozemku p.č. 8037/9, orná 
půda, ve výměře 397 m2 v k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, za účelem výstavby 
řadového rodinného domu, který bude postaven v  souladu se Závaznými regulativy pro 
výstavbu řadových rodinných domů Klafar III včetně Závazných regulativů pro výstavbu 
řadových rodinných domů Klafar III vyplývajících z územního plánu města Žďáru nad Sázavou, 
vše ve znění tak, jak bylo schváleno zastupitelstvem města Žďáru nad Sázavou dne 22.6.2017 
jako součást záměru č. Z-191/2017-OP (dále jen stavba) za dohodnutou kupní cenu ve výši  
1.999 Kč/m2 včetně DPH, tj. celkem za kupní cenu ve výši 793.603 Kč včetně DPH, a kupující 
tento pozemek za dohodnutou kupní cenu kupují do podílového spoluvlastnictví s tím, že 
spoluvlastnický podíl každého z nich tvoří ½. 
Kupující již uhradili  zálohu  na  kupní cenu ve výši 50.000 Kč na účet prodávajícího. Doplatek 
kupní ceny ve výši 743.603 Kč se zavazují kupující zaplatit společně a nerozdílně do 60 dnů ode 
dne podpisu této smlouvy bezhotovostně na účet prodávajícího, a to v souladu s daňovým 
dokladem, který bude kupujícím předán při podpisu této smlouvy. Za okamžik zaplacení kupní 
ceny se považuje den připsání částky ve výši 743.603 Kč na účet prodávajícího. 
2. Pozemek je prodáván se všemi součástmi a příslušenstvím, které bude tvořit pilíř 
sloužící pro připojení el. energie a plynu a dále část vodovodních a kanalizačních přípojek od 
odboček z hlavních řadů těchto sítí. Pozemek je prodáván za účelem výstavby stavby a kupující 
se zavazují pozemek použít pouze k tomuto účelu a výše uvedenou stavbu na něm postavit.  
3. Prodávající předá kupujícím geodeticky vytýčený pozemek do 10 dnů ode dne vydání 
kolaudačního souhlasu, popřípadě do 10 dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního 
rozhodnutí stavby „Obytný soubor Klafar III – část C2 – 1. a 2. Etapa, nejpozději do 30.6.2019. 
4. Obě  smluvní  strany  se  dohodly, že prodávající bezodkladně po té, co bude kupujícími 
zaplacena kupní cena řádně a včas, předá návrh na vklad vlastnického práva ke shora 
prodávanému pozemku do katastru nemovitostí včetně potřebného počtu vyhotovení Kupní 
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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 příslušnými ustanoveními § 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 6.9.2018. Záměr města 
převést shora uvedený pozemek byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu ve Žďáře nad 
Sázavou od  30.6.2017 do 30.10.2017 a od 24.10.2017 do 23.11.2017. 
Prodávající prohlašuje, že na prodávaném pozemku neváznou žádné dluhy, věcná nebo 
zástavní práva. Kupující prohlašují, že je jim dobře znám stav prodávaného pozemku.  
 

IV. 
Ujednání o smluvní pokutě 

V případě, že doba výstavby řadového rodinného domu - stavby, za kterou se považuje 
prokázání dokončení stavby kolaudačním rozhodnutím, kolaudačním souhlasem nebo 
protokolem z kontrolní prohlídky o provedení stavby v souladu s rozhodnutím nebo jiným 
opatřením stavebního úřadu (dále jen výstavba)  přesáhne 36 měsíců ode dne povolení stavby, 
sjednává se smluvní pokuta ve výši 10.000 Kč měsíčně za každý celý kalendářní měsíc 
takovéhoto prodlení s výstavbou. Pokud by ze strany prodávajícího došlo k předání pozemku 
kupujícím v pozdějším termínu, prodlužuje se tato lhůta o stejnou dobu, o jakou došlo 
k pozdějšímu předání pozemku. 
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. 
Tímto ujednáním o smluvní pokutě nejsou dotčena příslušná ustanovení upravující náhradu 
škody.  
 

V. 
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 31.12.2019 
-  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 
zavazují 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. 8037/9, orná půda, ve výměře 397 m2 v k.ú. Město Žďár s tím, že kupující 
ponesou  ze svého veškeré náklady spojené se zpětným zápisem  pozemku p.č. 8037/9, orná 
půda, ve výměře 397 m2  v k.ú. Město Žďár v katastru nemovitostí ve prospěch města Žďáru nad 
Sázavou. Prodávající vrátí kupujícím 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 kupujících do 7 dnů ode dne zápisu vlastnického práva k  pozemku p.č. 8037/9, orná půda, 
ve výměře 397 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 
kupujících. 



 
VI. 

Prodávající a kupující tímto sjednávají předkupní právo a to jako právo věcné ve smyslu 
ustanovení § 2144 a násl. občanského zákoníku k pozemku, který je předmětem převodu podle 
této smlouvy s tím, že si prodávající vyhrazuje, že kupující, pokud budou chtít koupený pozemek 
v budoucnu prodat, darovat nebo jinak převést vlastnické právo k pozemku, nabídnou ho 
nejprve prodávajícímu a to za kupní cenu, jak byla dohodnuta v čl. II této kupní smlouvy a 
smlouvy o zřízení předkupního práva, navýšenou o doloženou cenu rozestavěné stavby ke dni 
prodeje. Toto předkupní právo se sjednává do doby právní moci kolaudačního rozhodnutí nebo 
do vydání Oznámení o užívání stavby, vydaného na RD na prodávaném pozemku postaveném.  

VII. 
Kupující prohlašují, že byli seznámeni s těmito dokumenty: Pravidla postupu při prodeji pozemků 
pro řadové rodinné domy v lokalitě Klafar III a  Závazné regulativy pro výstavbu řadových 
rodinných domů Klafar III včetně Závazných regulativů pro výstavbu řadových rodinných domů 
Klafar III vyplývajících z územního plánu města Žďáru nad Sázavou, vše ve znění tak, jak bylo 
schváleno zastupitelstvem města Žďáru nad Sázavou dne 22.6.2017 .  
 
 

VIII. 
Podle této smlouvy zapíše Katastrální úřad pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální 
pracoviště Žďár nad Sázavou, na příslušný list vlastnictví pro k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad 
Sázavou změny, provedené v souladu s touto smlouvou. 
 
 

IX. 
Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města kupující výslovně prohlašují, že jsou s touto  
skutečností obeznámeni 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.  
 
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. 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne  
 
 
…………………………………..…….   ………………………………….. 
Mgr. Zdeněk  N a v r á t i l    
starosta města Žďáru nad Sázavou   
 
 
 
 

……………………………. 
 



f) - Rada města dne 25. 6. 2018 schválila vyhlášení záměru na prodej pozemků pro 
výstavbu 4 rodinných domů v lokalitě Klafar, ul. U Křížku, ZR 3, a to p. č. 774/94 - orná 
půda ve výměře 1 016 m2, p. č. 774/95 – orná půda ve výměře 932 m2, p. č. 774/96 – 
orná půda ve výměře 932 m2 a p. č. 774/97 – orná půda ve výměře 941 m2 v k. ú. Zámek 
Žďár – včetně Pravidel postupu při prodeji pozemků a Závazných regulativ pro výstavbu 
RD s tím, že minimální kupní cena byla stanovena ve výši 2.000 Kč/m2 včetně DPH. 

 
Záměr č. Z-240/2018-OP byl zveřejněn na úřední desce města v době od 26. 6. do 12. 8. 
2018. 
 
- Na vyhlášený záměr byly ve stanoveném termínu doručeny 4 přihlášky. 
- p. č. 774/94 k. ú. Zámek Žďár – manželé J. a M. Š., bytem ZR 4 – cenová nabídka 
2.001 Kč/m2 včetně DPH  
- p. č. 774/95 k. ú. Zámek Žďár – manželé Ing. J. a MUDr. J. K., bytem ZR 5 – cenová 
nabídka 2.000 Kč/m2 včetně DPH 
- p. č. 774/96 k. ú. Zámek Žďár – Z. W., bytem Újezd – cenová nabídka 2.000 Kč/m2 
včetně DPH 
- p. č. 774/97 k. ú. Zámek Žďár – L. K., bytem Svratouch – cenová nabídka 2.001 Kč/m2 
včetně DPH 
 
- RM je předkládán ke schválení uvedený odprodej pozemků dle vyhlášeného záměru.   

 
Finanční dopad do rozpočtu města: 
- příjem za kupní cenu pozemků v celkové výši 7.643.957 Kč včetně 21%  DPH 

 
Počet stran:  1 
  
Počet příloh: 4 

 
Návrh usnesení: Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit 
odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, 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 výstavby 
rodinných domů v lokalitě Klafar, ul. U Křížku, ZR 3, v souladu se schválenými Pravidly 
postupu při prodeji pozemků pro RD a Závaznými regulativy pro výstavbu RD (schváleno 
v RM dne 25. 6. 2018), a to: 
- p. č. 774/94 – orná půda ve výměře 1 016 m2 k. ú. Zámek Žďár – do vlastnictví manželů 
J. a M. Š. (SJM), oba trvale bytem ZR 4 – za kupní cenu ve výši 2.001 Kč/m2 včetně 
DPH (tj. 1.654 Kč/m2 bez DPH), tj. celkem 2.033.016 Kč včetně DPH 
- p. č. 774/95 – orná půda ve výměře 932 m2 k. ú. Zámek Žďár – do vlastnictví manželů 
Ing. J. a MUDr. J. K. (SJM), oba trvale bytem ZR 5 – za kupní cenu ve výši 2.000 Kč/m2 
včetně DPH (tj. 1.653 Kč/m2 bez DPH), tj. celkem 1.864.000 Kč včetně DPH 
- p. č. 774/96 – orná půda ve výměře 932 m2 k. ú. Zámek Žďár – do vlastnictví p. Z. W., 
trvale bytem Újezd – za kupní cenu ve výši 2.000 Kč/m2 včetně DPH (tj. 1.653 Kč/m2 bez 
DPH), tj. celkem 1.864.000 Kč včetně DPH 
- p. č. 774/97 – orná půda ve výměře 941 m2 k. ú. Zámek Žďár – do vlastnictví p. L. K., 
trvale bytem Svratouch – za kupní cenu ve výši 2.001 Kč/m2 včetně DPH (tj. 1.654 Kč/m2 
bez DPH), tj. celkem 1.882.941 Kč včetně DPH 
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvy a 
smlouvy o zřízení předkupního práva v předloženém znění.  

(příloha č. 6 - 9) 
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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 Mgr. Zdeňkem Navrátilem, jako prodávajícím na straně jedné (dále 
jen prodávající) 
 
a 
 
manž.  a paní  
oba bytem  Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4, PSČ 591 01,  
jako kupujícími na straně druhé  (dále jen  kupující) 
 
 

I. 
Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem pozemku p.č. 774/94, orná půda, ve výměře 1 016 m2, 
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. 
 

II. 
1. Prodávající prodává a převádí kupujícím vlastnické právo k pozemku p.č. 774/94, orná 
půda, ve výměře 1 016 m2,  v k.ú. Zámek Žďár, obec Žďár nad Sázavou, za účelem výstavby 
rodinného domu, který bude postaven v  souladu s povolením stavby, vydaným Městským 
úřadem ve Žďáře nad Sázavou, stavebním odborem (dále jen stavba)  za dohodnutou kupní 
cenu ve výši Kč 2.001 Kč/m2 včetně DPH,  tj. celkem za kupní cenu ve výši 2.033.016 Kč a 
kupující tento pozemek za dohodnutou kupní cenu kupují do společného jmění manželů. 
Kupující  již  uhradili  zálohu  na  kupní cenu ve výši 100.000,-- Kč na účet prodávajícího. 
Doplatek kupní ceny ve výši 1. 933.016 Kč se zavazují kupující zaplatit společně a nerozdílně 
do 60ti dnů ode dne podpisu této smlouvy  bezhotovostně na účet prodávajícího, a to v souladu 
s daňovým dokladem, který bude kupujícím předán při podpisu této smlouvy. Za okamžik 
zaplacení kupní ceny se považuje den připsání částky ve výši 2.033.016 Kč na účet 
prodávajícího. 
2. Pozemek je prodáván se všemi součástmi a příslušenstvím, které bude tvořit pilíř 
sloužící pro připojení el. energie a plynu a dále část vodovodních a kanalizačních přípojek od 
odboček z hlavních řadů těchto sítí. Pozemek je prodáván za účelem výstavby stavby a kupující 
se zavazují pozemek použít pouze k tomuto účelu a výše uvedenou stavbu na něm postavit.  
3.  Obě smluvní  strany  se  dohodly, že prodávající bezodkladně po té, co bude kupujícími 
zaplacena kupní cena řádně a včas, předá návrh na vklad vlastnického práva ke shora 
prodávanému pozemku do katastru nemovitostí včetně potřebného počtu 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 příslušnými ustanoveními § 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 6.9.2018. Záměr města 

JANTUP
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převést shora uvedený pozemek byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu ve Žďáře nad 
Sázavou od  26.6.2018 do 12.8.2018. 
Prodávající prohlašuje, že na prodávaném pozemku neváznou žádné dluhy, věcná nebo 
zástavní práva. Kupující prohlašují, že je jim dobře znám stav prodávaného pozemku.  
 

IV. 
Ujednání o smluvní pokutě 

V případě, že doba výstavby rodinného domu - stavby, za kterou se považuje Protokol ze 
závěrečné kontrolní prohlídky, kolaudační souhlas, popřípadě jiné pravomocné povolení užívání 
stavby (dále jen výstavba)  přesáhne termín 31.12.2022, sjednává se smluvní pokuta ve výši 
10.000,-- Kč měsíčně za každý celý kalendářní měsíc takovéhoto prodlení s výstavbou.  
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. 
Tímto ujednáním o smluvní pokutě nejsou dotčena příslušná ustanovení upravující náhradu 
škody.  
 

V. 
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 31.12.2019 
-  kupující nezahájí výstavbu rodinného domu na prodávaném pozemku v době platnosti 
povolení, které bylo vydáno stavebním odborem MěÚ Žďár nad Sázavou 
- kupující nedoloží prodávajícímu doklad o užívání stavby (tj. protokol ze závěrečné 
kontrolní prohlídky nebo kolaudační souhlas) nejpozději do 31.12.2022  
V případě, že prodávající od této smlouvy odstoupí,  smlouva se od počátku ruší a kupující se 
zavazují do 30ti 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. 774/94, orná půda, ve výměře 1 016 m2, v k.ú. Zámek Žďár s tím, že kupující 
ponesou  ze svého veškeré náklady spojené se zpětným zápisem  pozemku p.č. 774/94, orná 
půda, ve výměře 1 016 m2,  v k.ú. Zámek Žďár v katastru nemovitostí ve prospěch města Žďáru 
nad Sázavou. Prodávající vrátí kupujícím zaplacenou kupní cenu tak, jak byla uvedena v čl. II. 
této smlouvy s tím, že nebude vrácena částka ve výši 100.000 Kč, která sloužila jako zaplacená 
záloha na úhradu kupní ceny. Kupní cena po odečtu částky ve výši 100.000 Kč bude vrácena na 
účet kupujících do 7 dnů ode dne zápisu vlastnického práva k  pozemku p.č. 774/94, orná půda, 
ve výměře 1 016 m2,  v k.ú. Zámek Žďár ve prospěch prodávajícího. 
Stejný postup bude zvolen i v případě, že by tato smlouva byla zrušena na základě žádosti 
kupujících. 
 
 

VI. 
Prodávající a kupující tímto sjednávají předkupní právo a to jako právo věcné ve smyslu 
ustanovení § 2144 a násl. občanského zákoníku k pozemku, který je předmětem převodu podle 
této smlouvy s tím, že si prodávající vyhrazuje, že kupující, pokud budou chtít koupený pozemek 
v budoucnu prodat, darovat nebo jinak převést vlastnické právo k pozemku, nabídnou ho 
nejprve prodávajícímu a to za stejnou kupní cenu, jak byla dohodnuta v čl. II této kupní smlouvy 
a smlouvy o zřízení předkupního práva. Toto předkupní právo se sjednává do doby právní moci 
kolaudačního rozhodnutí nebo do vydání Oznámení o užívání stavby, vydaného na RD na 
prodávaném pozemku postaveném. 

VII. 



Kupující prohlašují, že byli seznámeni s těmito dokumenty: Pravidla postupu při prodeji pozemků 
pro rodinné domy v lokalitě Klafar – ulice U Křížku a Regulativy pro výstavbu rodinných domů 
Klafar, ulice U Křížku vše ve znění tak, které bylo součástí záměru na prodej prodávaného 
pozemku. 
 

VIII. 
Podle této smlouvy zapíše Katastrální úřad pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální 
pracoviště Žďár nad Sázavou, na příslušný list vlastnictví pro k.ú. Zámek Žďár, obec Žďár nad 
Sázavou změny, provedené v souladu s touto smlouvou. 
 

IX. 
Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města kupující výslovně prohlašují, že jsou s touto  
skutečností obeznámeni 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.  
 
Kupující 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. 
 
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 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne  
 
 
 
 
…………………………………..…….   ………………………………….. 
Mgr. Zdeněk  N a v r á t i l     
starosta města Žďáru nad Sázavou   
 
 
 
 
       ………………………………….. 
        



 

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 Mgr. Zdeňkem Navrátilem, jako prodávajícím na straně jedné (dále 
jen prodávající) 
 
a 
 
manž. i    a   

 oba bytem Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 5, PSČ 591 01,  
jako kupujícími na straně druhé  (dále jen  kupující) 
 
 

I. 
Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem pozemku p.č. 774/95, orná půda, ve výměře 932 m2, 
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. 
 

II. 
1. Prodávající prodává a převádí kupujícím vlastnické právo k pozemku p.č. 774/95, orná 
půda, ve výměře 932 m2,  v k.ú. Zámek Žďár, obec Žďár nad Sázavou, za účelem výstavby 
rodinného domu, který bude postaven v  souladu s povolením stavby, vydaným Městským 
úřadem ve Žďáře nad Sázavou, stavebním odborem (dále jen stavba)  za dohodnutou kupní 
cenu ve výši Kč 2.000 Kč/m2 včetně DPH,  tj. celkem za kupní cenu ve výši 1.864.000 Kč a 
kupující tento pozemek za dohodnutou kupní cenu kupují do společného jmění manželů. 
Kupující  již  uhradili  zálohu  na  kupní cenu ve výši 100.000,-- Kč na účet prodávajícího. 
Doplatek kupní ceny ve výši 1. 764.000 Kč se zavazují kupující zaplatit společně a nerozdílně 
do 60ti dnů ode dne podpisu této smlouvy  bezhotovostně na účet prodávajícího, a to v souladu 
s daňovým dokladem, který bude kupujícím předán při podpisu této smlouvy. Za okamžik 
zaplacení kupní ceny se považuje den připsání částky ve výši 1.864.000 Kč na účet 
prodávajícího. 
2. Pozemek je prodáván se všemi součástmi a příslušenstvím, které bude tvořit pilíř 
sloužící pro připojení el. energie a plynu a dále část vodovodních a kanalizačních přípojek od 
odboček z hlavních řadů těchto sítí. Pozemek je prodáván za účelem výstavby stavby a kupující 
se zavazují pozemek použít pouze k tomuto účelu a výše uvedenou stavbu na něm postavit.  
3.  Obě smluvní  strany  se  dohodly, že prodávající bezodkladně po té, co bude kupujícími 
zaplacena kupní cena řádně a včas, předá návrh na vklad vlastnického práva ke shora 
prodávanému pozemku do katastru nemovitostí včetně potřebného počtu 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 příslušnými ustanoveními § 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 6.9.2018. Záměr města 

JANTUP
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převést shora uvedený pozemek byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu ve Žďáře nad 
Sázavou od  26.6.2018 do 12.8.2018. 
Prodávající prohlašuje, že na prodávaném pozemku neváznou žádné dluhy, věcná nebo 
zástavní práva. Kupující prohlašují, že je jim dobře znám stav prodávaného pozemku.  
 

IV. 
Ujednání o smluvní pokutě 

V případě, že doba výstavby rodinného domu - stavby, za kterou se považuje Protokol ze 
závěrečné kontrolní prohlídky, kolaudační souhlas, popřípadě jiné pravomocné povolení užívání 
stavby (dále jen výstavba)  přesáhne termín 31.12.2022, sjednává se smluvní pokuta ve výši 
10.000,-- Kč měsíčně za každý celý kalendářní měsíc takovéhoto prodlení s výstavbou.  
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. 
Tímto ujednáním o smluvní pokutě nejsou dotčena příslušná ustanovení upravující náhradu 
škody.  
 

V. 
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 31.12.2019 
-  kupující nezahájí výstavbu rodinného domu na prodávaném pozemku v době platnosti 
povolení, které bylo vydáno stavebním odborem MěÚ Žďár nad Sázavou 
- kupující nedoloží prodávajícímu doklad o užívání stavby (tj. protokol ze závěrečné 
kontrolní prohlídky nebo kolaudační souhlas) nejpozději do 31.12.2022  
V případě, že prodávající od této smlouvy odstoupí,  smlouva se od počátku ruší a kupující se 
zavazují do 30ti 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. 774/95, orná půda, ve výměře 932 m2, v k.ú. Zámek Žďár s tím, že kupující 
ponesou  ze svého veškeré náklady spojené se zpětným zápisem  pozemku p.č. 774/95, orná 
půda, ve výměře 932 m2,  v k.ú. Zámek Žďár v katastru nemovitostí ve prospěch města Žďáru 
nad Sázavou. Prodávající vrátí kupujícím zaplacenou kupní cenu tak, jak byla uvedena v čl. II. 
této smlouvy s tím, že nebude vrácena částka ve výši 100.000 Kč, která sloužila jako zaplacená 
záloha na úhradu kupní ceny. Kupní cena po odečtu částky ve výši 100.000 Kč bude vrácena na 
účet kupujících do 7 dnů ode dne zápisu vlastnického práva k  pozemku p.č. 774/95, orná půda, 
ve výměře 932 m2,  v k.ú. Zámek Žďár ve prospěch prodávajícího. 
Stejný postup bude zvolen i v případě, že by tato smlouva byla zrušena na základě žádosti 
kupujících. 
 
 

VI. 
Prodávající a kupující tímto sjednávají předkupní právo a to jako právo věcné ve smyslu 
ustanovení § 2144 a násl. občanského zákoníku k pozemku, který je předmětem převodu podle 
této smlouvy s tím, že si prodávající vyhrazuje, že kupující, pokud budou chtít koupený pozemek 
v budoucnu prodat, darovat nebo jinak převést vlastnické právo k pozemku, nabídnou ho 
nejprve prodávajícímu a to za stejnou kupní cenu, jak byla dohodnuta v čl. II této kupní smlouvy 
a smlouvy o zřízení předkupního práva. Toto předkupní právo se sjednává do doby právní moci 
kolaudačního rozhodnutí nebo do vydání Oznámení o užívání stavby, vydaného na RD na 
prodávaném pozemku postaveném. 

VII. 



Kupující prohlašují, že byli seznámeni s těmito dokumenty: Pravidla postupu při prodeji pozemků 
pro rodinné domy v lokalitě Klafar – ulice U Křížku a Regulativy pro výstavbu rodinných domů 
Klafar, ulice U Křížku vše ve znění tak, které bylo součástí záměru na prodej prodávaného 
pozemku. 
 

VIII. 
Podle této smlouvy zapíše Katastrální úřad pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální 
pracoviště Žďár nad Sázavou, na příslušný list vlastnictví pro k.ú. Zámek Žďár, obec Žďár nad 
Sázavou změny, provedené v souladu s touto smlouvou. 
 

IX. 
Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města kupující výslovně prohlašují, že jsou s touto  
skutečností obeznámeni 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.  
 
Kupující 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. 
 
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 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne  
 
 
 
 
…………………………………..…….   ………………………………….. 
Mgr. Zdeněk  N a v r á t i l    
starosta města Žďáru nad Sázavou   
 
 
 
 
       ………………………………….. 
        



 

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 Mgr. Zdeňkem Navrátilem, jako prodávajícím na straně jedné (dále 
jen prodávající) 
 
a 
 
panem , bytem  592 12 Nížkov,  jako 
kupujícím na straně druhé  (dále jen  kupující) 
 
 

I. 
Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem pozemku p.č. 774/96, orná půda, ve výměře 932 m2, 
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. 
 
 

II. 
1. Prodávající prodává a převádí kupujícímu vlastnické právo k pozemku p.č. 774/96, orná 
půda, ve výměře 932 m2,  v k.ú. Zámek Žďár, obec Žďár nad Sázavou, za účelem výstavby 
rodinného domu, který bude postaven v  souladu s povolením stavby, vydaným Městským 
úřadem ve Žďáře nad Sázavou, stavebním odborem (dále jen stavba)  za dohodnutou kupní 
cenu ve výši Kč 2.000 Kč/m2 včetně DPH, tj. celkem za kupní cenu ve výši 1.864.000 Kč a 
kupující tento pozemek za dohodnutou kupní cenu kupuje do svého výlučného vlastnictví. 
Kupující již  uhradil  zálohu  na  kupní cenu ve výši 100.000,-- Kč na účet prodávajícího. 
Doplatek kupní ceny ve výši 1.764.000 Kč se zavazuje kupující zaplatit do 60ti dnů ode dne 
podpisu této smlouvy  bezhotovostně na účet prodávajícího, a to v souladu s daňovým 
dokladem, který bude kupujícímu předán při podpisu této smlouvy. Za okamžik zaplacení kupní 
ceny se považuje den připsání částky ve výši 1.864.000 na účet prodávajícího. 
2. Pozemek je prodáván se všemi součástmi a příslušenstvím, které bude tvořit pilíř 
sloužící pro připojení el. energie a plynu a dále část vodovodních a kanalizačních přípojek od 
odboček z hlavních řadů těchto sítí. Pozemek je prodáván za účelem výstavby stavby a kupující 
se zavazuje pozemek použít pouze k tomuto účelu a výše uvedenou stavbu na něm postavit.  
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 
prodávanému pozemku do katastru nemovitostí včetně potřebného počtu 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 příslušnými ustanoveními § 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 6.9.2018. Záměr města 
převést shora uvedený pozemek byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu ve Žďáře nad 
Sázavou od  26.6.2018 do 12.8.2018. 

JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 8



Prodávající prohlašuje, že na prodávaném pozemku neváznou žádné dluhy, věcná nebo 
zástavní práva. Kupující prohlašuje, že je mu dobře znám stav prodávaného pozemku.  
 

IV. 
Ujednání o smluvní pokutě 

V případě, že doba výstavby rodinného domu - stavby, za kterou se považuje Protokol ze 
závěrečné kontrolní prohlídky, kolaudační souhlas, popřípadě jiné pravomocné povolení užívání 
stavby (dále jen výstavba)  přesáhne termín 31.12.2022, sjednává se smluvní pokuta ve výši 
10.000,-- Kč měsíčně za každý celý kalendářní měsíc takovéhoto prodlení s výstavbou.  
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. 
Tímto ujednáním o smluvní pokutě nejsou dotčena příslušná ustanovení upravující náhradu 
škody.  
 

V. 
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 31.12.2019 
-  kupující nezahájí výstavbu rodinného domu na prodávaném pozemku v době platnosti 
povolení, které bylo vydáno stavebním odborem MěÚ Žďár nad Sázavou 
- kupující nedoloží prodávajícímu doklad o užívání stavby (tj. protokol ze závěrečné 
kontrolní prohlídky nebo kolaudační souhlas) nejpozději do 31.12.2022  
V případě, že prodávající od této smlouvy odstoupí,  smlouva se od počátku ruší a kupující se 
zavazuje do 30ti 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. 774/96, orná půda, ve výměře 932 m2,  v k.ú. Zámek Žďár s tím, že kupující 
ponese  ze svého veškeré náklady spojené se zpětným zápisem  pozemku p.č. 774/96, orná 
půda, ve výměře 932 m2, v k.ú. Zámek 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 100.000 Kč, která sloužila jako zaplacená 
záloha na úhradu kupní ceny. Kupní cena po odečtu částky ve výši 100.000 Kč bude vrácena na 
účet kupujícího do 7 dnů ode dne zápisu vlastnického práva k  pozemku p.č. 774/96, orná půda, 
ve výměře 932 m2,   v k.ú. Zámek Žďár ve prospěch prodávajícího. 
Stejný postup bude zvolen i v případě, že by tato smlouva byla zrušena na základě žádosti 
kupujícího. 
 
 

VI. 
Prodávající a kupující tímto sjednávají předkupní právo a to jako právo věcné ve smyslu 
ustanovení § 2144 a násl. občanského zákoníku k pozemku, který je předmětem převodu podle 
této smlouvy s tím, že si prodávající vyhrazuje, že kupující, pokud bude chtít koupený pozemek 
v budoucnu prodat, darovat nebo jinak převést vlastnické právo k pozemku, nabídne ho nejprve 
prodávajícímu a to za stejnou kupní cenu, jak byla dohodnuta v čl. II této kupní smlouvy a 
smlouvy o zřízení předkupního práva. Toto předkupní právo se sjednává do doby právní moci 
kolaudačního rozhodnutí nebo do vydání Oznámení o užívání stavby, vydaného na RD na 
prodávaném pozemku postaveném.  

VII. 
Kupující prohlašují, že byli seznámeni s těmito dokumenty: Pravidla postupu při prodeji pozemků 
pro rodinné domy v lokalitě Klafar – ulice U Křížku a Regulativy pro výstavbu rodinných domů 



Klafar, ulice U Křížku vše ve znění tak, které bylo součástí záměru na prodej prodávaného 
pozemku. 
 

VIII. 
Podle této smlouvy zapíše Katastrální úřad pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální 
pracoviště Žďár nad Sázavou, na příslušný list vlastnictví pro k.ú. Zámek Žďár, obec Žďár nad 
Sázavou změny, provedené v souladu s touto smlouvou. 
 

IX. 
Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města kupující 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.  
 
Kupující 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. 
 
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 
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne  
 
 
 
 
 
…………………………………..…….   ………………………………….. 
Mgr. Zdeněk  N a v r á t i l    
starosta města Žďáru nad Sázavou   
 
 
 



 

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 Mgr. Zdeňkem Navrátilem, jako prodávajícím na straně jedné (dále 
jen prodávající) 
 
a 
 
panem  bytem , PSČ 539 42, jako 
kupujícím na straně druhé  (dále jen  kupující) 
 
 

I. 
Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem pozemku p.č. 774/97, orná půda, ve výměře 941 m2, 
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. 
 
 

II. 
1. Prodávající prodává a převádí kupujícímu vlastnické právo k pozemku p.č. 774/97, orná 
půda, ve výměře 941 m2,  v k.ú. Zámek Žďár, obec Žďár nad Sázavou, za účelem výstavby 
rodinného domu, který bude postaven v  souladu s povolením stavby, vydaným Městským 
úřadem ve Žďáře nad Sázavou, stavebním odborem (dále jen stavba)  za dohodnutou kupní 
cenu ve výši Kč 2.001 Kč/m2 včetně DPH, tj. celkem za kupní cenu ve výši 1.882.941 Kč a 
kupující tento pozemek za dohodnutou kupní cenu kupuje do svého výlučného vlastnictví. 
Kupující již uhradil  zálohu  na  kupní cenu ve výši 100.000,-- Kč na účet prodávajícího. Doplatek 
kupní ceny ve výši 1.782.941 Kč se zavazuje kupující zaplatit do 60ti dnů ode dne podpisu této 
smlouvy  bezhotovostně na účet prodávajícího, a to v souladu s daňovým dokladem, který bude 
kupujícímu předán při podpisu této smlouvy. Za okamžik zaplacení kupní ceny se považuje den 
připsání částky ve výši 1.882.941 na účet prodávajícího. 
2. Pozemek je prodáván se všemi součástmi a příslušenstvím, které bude tvořit pilíř 
sloužící pro připojení el. energie a plynu a dále část vodovodních a kanalizačních přípojek od 
odboček z hlavních řadů těchto sítí. Pozemek je prodáván za účelem výstavby stavby a kupující 
se zavazuje pozemek použít pouze k tomuto účelu a výše uvedenou stavbu na něm postavit.  
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 
prodávanému pozemku do katastru nemovitostí včetně potřebného počtu 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 příslušnými ustanoveními § 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 6.9.2018. Záměr města 
převést shora uvedený pozemek byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu ve Žďáře nad 
Sázavou od  26.6.2018 do 12.8.2018. 

JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 9



Prodávající prohlašuje, že na prodávaném pozemku neváznou žádné dluhy, věcná nebo 
zástavní práva. Kupující prohlašuje, že je mu dobře znám stav prodávaného pozemku.  
 

IV. 
Ujednání o smluvní pokutě 

V případě, že doba výstavby rodinného domu - stavby, za kterou se považuje Protokol ze 
závěrečné kontrolní prohlídky, kolaudační souhlas, popřípadě jiné pravomocné povolení užívání 
stavby (dále jen výstavba)  přesáhne termín 31.12.2022, sjednává se smluvní pokuta ve výši 
10.000,-- Kč měsíčně za každý celý kalendářní měsíc takovéhoto prodlení s výstavbou.  
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. 
Tímto ujednáním o smluvní pokutě nejsou dotčena příslušná ustanovení upravující náhradu 
škody.  
 

V. 
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 31.12.2019 
-  kupující nezahájí výstavbu rodinného domu na prodávaném pozemku v době platnosti 
povolení, které bylo vydáno stavebním odborem MěÚ Žďár nad Sázavou 
- kupující nedoloží prodávajícímu doklad o užívání stavby (tj. protokol ze závěrečné 
kontrolní prohlídky nebo kolaudační souhlas) nejpozději do 31.12.2022  
V případě, že prodávající od této smlouvy odstoupí,  smlouva se od počátku ruší a kupující se 
zavazuje do 30ti 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. 774/97, orná půda, ve výměře 941 m2,  v k.ú. Zámek Žďár s tím, že kupující 
ponese  ze svého veškeré náklady spojené se zpětným zápisem  pozemku p.č. 774/97, orná 
půda, ve výměře 941 m2, v k.ú. Zámek 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 100.000 Kč, která sloužila jako zaplacená 
záloha na úhradu kupní ceny. Kupní cena po odečtu částky ve výši 100.000 Kč bude vrácena na 
účet kupujícího do 7 dnů ode dne zápisu vlastnického práva k  pozemku p.č. 774/97, orná půda, 
ve výměře 941 m2,   v k.ú. Zámek Žďár ve prospěch prodávajícího. 
Stejný postup bude zvolen i v případě, že by tato smlouva byla zrušena na základě žádosti 
kupujícího. 
 
 

VI. 
Prodávající a kupující tímto sjednávají předkupní právo a to jako právo věcné ve smyslu 
ustanovení § 2144 a násl. občanského zákoníku k pozemku, který je předmětem převodu podle 
této smlouvy s tím, že si prodávající vyhrazuje, že kupující, pokud bude chtít koupený pozemek 
v budoucnu prodat, darovat nebo jinak převést vlastnické právo k pozemku, nabídne ho nejprve 
prodávajícímu a to za stejnou kupní cenu, jak byla dohodnuta v čl. II této kupní smlouvy a 
smlouvy o zřízení předkupního práva. Toto předkupní právo se sjednává do doby právní moci 
kolaudačního rozhodnutí nebo do vydání Oznámení o užívání stavby, vydaného na RD na 
prodávaném pozemku postaveném.  

VII. 
Kupující prohlašují, že byli seznámeni s těmito dokumenty: Pravidla postupu při prodeji pozemků 
pro rodinné domy v lokalitě Klafar – ulice U Křížku a Regulativy pro výstavbu rodinných domů 



Klafar, ulice U Křížku vše ve znění tak, které bylo součástí záměru na prodej prodávaného 
pozemku. 
 

VIII. 
Podle této smlouvy zapíše Katastrální úřad pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální 
pracoviště Žďár nad Sázavou, na příslušný list vlastnictví pro k.ú. Zámek Žďár, obec Žďár nad 
Sázavou změny, provedené v souladu s touto smlouvou. 
 

IX. 
Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města kupující 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.  
 
Kupující 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. 
 
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 
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne  
 
 
 
 
 
…………………………………..…….   ………………………………….. 
Mgr. Zdeněk  N a v r á t i l     
starosta města Žďáru nad Sázavou   
 
 
 



g) - Pan J. K., bytem Veselíčko, požádal o odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru 
nad Sázavou, popř. částečnou směnu pozemků, a to části p. č. 929/1 – ostatní plocha, 
ost. komunikace ve výměře cca 84 m2, dále části p. č. 1682 – ostatní pl., jiná plocha ve 
výměře cca 17 m2 – případně směna za cca 12 m2 z pozemku p. č. 94 – zastavěná 
plocha a nádvoří ve vlastnictví p. K. – vše v k. ú. Veselíčko u ZR – za účelem 
majetkoprávního vypořádání pozemku u RD č.p. 52 Veselíčko – část pozemku 
zastavěna RD, část tvoří přístup, zahrada, dvůr. Pozemek je oplocen. Tento stav věci 
trvá od kolaudace RD v r. 1966. Nemovitosti žadatel takto odkoupil v r. 2005 od 
předchozích majitelů.  

 
Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR: 
Pozemek p. č. 929/1 je veden jako veřejné prostranství. Nutná změna ÚP. 
Bez připomínek. 
  
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR:   
Bez připomínek. 
 
Vyjádření Osadního výboru Veselíčko: 
Ohledně pozemku p. č. 929/1 – pokud se jedná o část, která je již za plotem a na které 
stojí již dům, doporučujeme prodej. 
Ohledně pozemku p. č. 1682 – nabízí se výměna za 12 m2 za plotem – v tomto případě 
necháváme rozhodnutí na zástupcích města. 
 
- Rada města dne 3. 5. 2018 po projednání schválila vyhlášení záměru na odprodej 
pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, 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, a to části p. č. 929/1 – ostatní plocha, ost. 
komunikace ve výměře cca 84 m2 a části p. č. 1682 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 
cca 17 m2 – vše v k. ú. Veselíčko u ZR (dle mapového podkladu) – za účelem 
majetkoprávního vypořádání oploceného pozemku u RD č.p. 52 Veselíčko – část 
pozemku zastavěna RD, část tvoří přístup, zahrada, dvůr – přesná výměra bude určena 
po zaměření oddělovacím GP. 
 
- Záměr byl zveřejněn na úřední desce města v době od 7. 5. do 6. 6. 2018. 
 
- Pro zaměření pozemků byl zhotoven GP č. 233-89/2018 pro vyznačení budovy, 
vyznačení změny obvodu budovy, rozdělení pozemku a průběh vytyčené nebo vlastníky 
upřesněné hranice pozemků, dle kterého byl z původních pozemků ve vlastnictví města 
Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 929/1 – ostatní plocha, ost. komunikace oddělen díl ve 
výměře 69 m2, který je nově označen jako p. č. 929/12 – ostatní pl., jiná plocha ve 
výměře 69 m2 a zároveň oddělen i díl „b“ ve výměře 12 m2, který byl nově sloučen do p.č. 
st. 94/1 – zastavěná plocha nově ve výměře 658 m2 a dále z pův. p. č. 1682 – ostatní pl., 
jiná plocha oddělen díl ve výměře 23 m2 nově označen jako p. č. 1682/2 – ostatní pl., jiná 
plocha ve výměře 23 m2 – vše v k. ú. Veselíčko u ZR a všechny tyto nově vzniklé parcely 
v celkové výměře 104 m2 jsou předmětem převodu. 
 
Odůvodnění kupní ceny: 
- Dle zpracovaného ZP č. 4187/2018 ze dne 10. 8. 2018 Ing. F. T., ZR 2, byla stanovena 
cena pozemků p. č. 929/12 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 69 m2, dále z pův. p. č. 
929/1 odděleného dílu „b“ ve výměře 12 m2 nově sloučeného do p.č. st. 94/1 – zastavěná 
plocha a p. č. 1682/2 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 23 m2 (v celkové výměře 104 
m2) – vše v k. ú. Veselíčko u ZR takto: 
cena obvyklá se rovná ceně zjištěné, a to u všech oceňovaných pozemků v 
celkové výši 56.714 Kč , tj. 545,33 Kč/m2 
 



Finanční dopad do rozpočtu města: 
- příjem za kupní cenu pozemků ve výši 56.714 Kč 
 
Počet stran:  2 
  
Počet příloh: 1 

 
Návrh usnesení: Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit 
odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, 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, do vlastnictví p. J. K., 
trvale bytem Veselíčko, a to dle GP č. 233-89/2018 pro vyznačení budovy, vyznačení 
změny obvodu budovy, rozdělení pozemku a průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné 
hranice pozemků: z pův. pozemku p. č. 929/1 – ostatní plocha, ost. komunikace 
odděleného dílu ve výměře 69 m2, nově označeného jako p. č. 929/12 – ostatní pl., jiná 
plocha ve výměře 69 m2 a zároveň i odděleného dílu „b“ ve výměře 12 m2,  nově 
sloučeného do p. č. st. 94/1 – zastavěná plocha nově ve výměře 658 m2 a dále z pův. p. 
č. 1682 – ostatní pl., jiná plocha odděleného dílu ve výměře 23 m2 nově označeného jako 
p. č. 1682/2 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 23 m2 – vše v k. ú. Veselíčko u Žďáru 
nad Sázavou (v celkové výměře 104 m2) – za účelem majetkoprávního vypořádání 
oploceného pozemku u RD č.p. 52 Veselíčko – část pozemku zastavěna RD, část tvoří 
přístup, zahrada, dvůr . 
- za kupní cenu obvyklou ve výši 56.714 Kč, tj. 545,33 Kč/m2 

  (příloha č. 10) 
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h) - Manželé MVDr. I. a D. H., oba trvale bytem ZR 2, požádali o odprodej pozemku ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 570/433 – ostatní pl., jiná plocha ve 
výměře cca 7 m2 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem zarovnání pozemku a pro výstavbu 
výtahu pro zdravotně postiženého občana u ŘRD č.p. 405 na p. č. 570/286 v k. ú. Zámek 
Žďár v ul. Vejmluvova 74, ZR 2.  
 
- Zároveň paní L. A., trvale bytem ZR 2, jako vlastník sousední nemovitosti ŘRD č.p. 406 
na p. č. 570/287 v k. ú. Zámek Žďár v ul. Vejmluvova 72, ZR 2, požádala rovněž o 
odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to navazující části p. č. 
570/433 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře cca 7 m2 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem 
zarovnání pozemku.   
 
- Odbor rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR souhlasí s odprodejem částí předmětného 
pozemku. 

 
- Rada města dne 30. 7. 2018 po projednání schválila vyhlášení záměru na odprodej 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to dle mapového podkladu části p.č. 
570/433 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře cca 7 m2 v k. ú. Zámek Žďár, 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 účelem zarovnání 
pozemku a realizaci výstavby výtahu pro zdravotně postiženého občana u ŘRD č.p. 405 
na p. č. 570/286 v k. ú. Zámek Žďár v ul. Vejmluvova 74, ZR 2 a dále odprodej navazující 
části p. č. 570/433 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře cca 7 m2 v k. ú. Zámek Žďár u 
sousední nemovitosti ŘRD č.p. 406 na p. č. 570/287 v k. ú. Zámek Žďár v ul. Vejmluvova 
72, ZR 2 – za účelem zarovnání pozemku s tím, že přesná výměra částí prodávaného 
pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP s tím, že záměr bude zveřejněn na 
úřední desce města po dobu 15 dnů.  

 
- Záměr byl zveřejněn na úřední desce města v době od 31. 7. do 15. 8. 2018. 
 
- Pro zaměření pozemků byl zhotoven GP č. 866-98/2018 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. 570/433 – 
ostatní pl., jiná plocha oddělen díl ve výměře 7 m2, který je nově označen jako p. č. 
570/466 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 7 m2 a dále oddělen díl ve výměře 7 m2 nově 
označen jako p. č. 570/467 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 7 m2 – vše v k. ú. Zámek  
Žďár a obě tyto nově vzniklé parcely jsou předmětem převodu. 
 
Odůvodnění kupní ceny: 
- Dle zpracovaného znaleckého posudku č. 1222/03/2016 ze dne 12. 1. 2016 
vypracovaného Ing. I. P., ZR 2, na ocenění srovnatelných prodávaných pozemků v této 
lokalitě v bezprostřední  blízkosti, byl pozemek p. č. 570/458 – ostatní plocha, jiná plocha 
ve výměře 6 m2 v k. ú. Zámek Žďár oceněn částkou ve výši 4.161,60 Kč, tj. cena zjištěná 
693,60 Kč/m2 a cena obvyklá byla stanovena částkou ve výši 4.500,-- Kč, tj. 750,-- Kč/m2. 
Srovnatelné pozemky zahrad jsou ve městě prodávány za 600,-- až 900,--Kč/m2. 
- Vzhledem k výše uvedenému navrhujeme i v tomto případě rovněž prodej pozemků p.č. 
570/466 a p. č. 570/467 v k. ú. Zámek Žďár za kupní cenu obvyklou ve výši 750,-- Kč/m2.  
 
Finanční dopad do rozpočtu města: 
- příjem za kupní cenu ve výši 2 x 5.250 Kč + platná sazba DPH, bude-li prodej pozemku 
této dani podléhat  

 
Počet stran:  2 
Počet příloh: 1 



Návrh usnesení: Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit 
odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to dle GP č. 866-98/2018 
pro rozdělení pozemku a průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků z 
části pův. p. č. 570/433 – ostatní pl., jiná plocha v k. ú. Zámek Žďár, 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, nově odděleného dílu 
ve výměře 7 m2 a označeného jako p. č. 570/466 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 7 
m2 v k. ú. Zámek Žďár, do vlastnictví manželů MVDr. I. a D. H. (SJM), oba trvale bytem  
ZR 2 – za účelem zarovnání pozemku a realizaci výstavby výtahu pro zdravotně 
postiženého občana u ŘRD č.p. 405 na p. č. 570/286 v k.ú. Zámek Žďár v ul. Vejmluvova 
74, ZR 2 
- za kupní cenu obvyklou ve výši 750 Kč/m2 + platná sazba DPH, bude-li prodej pozemku 
této dani podléhat  
a dále odprodej navazující části z pův. p. č. 570/433 – ostatní pl., jiná plocha, nově 
odděleného dílu ve výměře 7 m2, označeného jako p. č. 570/467 – ostatní pl., jiná plocha 
ve výměře 7 m2 v k. ú. Zámek Žďár u sousední nemovitosti ŘRD č.p. 406 na p. č. 
570/287 v k. ú. Zámek Žďár v ul. Vejmluvova 72, ZR 2 do vlastnictví pí L. A., trvale bytem 
ZR 2 – za účelem zarovnání pozemku. 
- za kupní cenu obvyklou ve výši 750 Kč/m2 + platná sazba DPH, bude-li prodej pozemku 
této dani podléhat  

(příloha č. 11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Y X Kód 
kvality Poznámka

512-7 641535,70 1112945,22 3 roh budovy

512-8 641548,48 1112950,78 3 roh budovy

513-9 641537,42 1112952,51 3 roh budovy

513-10 641549,79 1112957,76 3 roh budovy

5000-898 641541,84 1112947,84 8 hranice poz.

5000-899 641539,48 1112953,39 8 hranice poz.

1 641538,53 1112949,69 3 sloupek plotu

2 641539,71 1112946,93 3 sloupek plotu

4 641540,62 1112950,62 3 kolík(§91 odst.2 katastr.vyhlášky)

Seznam sou�adnic  (S-JTSK)
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i) - Zastupitelstvo města dne 7. 9. 2017 po projednání schválilo odprodej pozemků 
ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví pí A. S., trvale bytem ZR 4, a to 
dle GP č. 4270-97/2017 pro rozdělení pozemku, kde byl z pův. p. č. 5294 – zahrada 
oddělen díl „d“ ve výměře 26 m2, který byl sloučen do pův. p. č. 5295 – zahrada, zároveň 
z pův. p. č. 5295 – zahrada oddělen díl „b“ ve výměře 13 m2, který byl sloučen do pův. p. 
č. 5294 – zahrada (zůstává v majetku města). Nově tedy p. č. 5295 – zahrada má 
výměru 85 m2 a tato bude předmětem převodu. Dále byl z pův. p. č. 5293 – ostatní 
plocha, zeleň oddělen díl „e“ ve výměře 142 m2, který byl sloučen do pův. p. č. 5296 - 
ostatní plocha, ost. komunikace a nově má p. č. 5296 – ostatní plocha, jiná plocha 
výměru 315 m2 a tato bude rovněž předmětem převodu - celkem tedy pozemky určené 
k odprodeji p. č. 5295 a p. č. 5296 ve výměře 400 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě u 
křižovatky ul. Jamská x Novoměstská, ZR 1 – za účelem výstavby RD – za předpokladu 
splnění stanovených podmínek pro výstavbu RD dle vyhlášeného záměru: 
Kupní smlouva, předmětem které bude prodej shora uvedených pozemků, bude 
uzavřena po předložení povolení umístění a provedení stavby (nejpozději do 12 měsíců 
po schválení prodeje pozemků v ZM), nejpozději do vydání dokladu o užívání stavby, 
(nejpozději do 36 měsíců ode dne povolení umístění a provedení stavby).  
- za kupní cenu ve výši 2.250 Kč/m2, tj. celkem ve výši 900.000 Kč + platná sazba DPH 
ve výši 21 % 
Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o budoucí kupní smlouvě v předloženém znění. 

 
- Dne 8. 9. 2017 byla uzavřena Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy. 
 
- Z důvodu existence inženýrských sítí v pozemku p. č. 5296 v k. ú. Město Žďár bylo 
jednáno s kupující o možností posunutí stavebního pozemku blíže ke křižovatce Jamská 
x Novoměstská, ZR 1, přičemž vznikne proluka v šíři 1,5 m od pozemku p. č. 5297 v k. ú. 
Město Žďár. Tato změna byla po předchozím projednání odsouhlasena i s městským 
architektem, který doporučil a odsouhlasil ponechat proluku v šíři 1,5 m od sousedního 
pozemku. RM je předkládán tento návrh ke schválení změny – posunu umístění 
stavebního pozemku u již dříve vyhlášeného a schváleného záměru. 
 
- Rada města dne 11. 6. 2018 po projednání schválila vyhlášení záměru na změnu 
záměru č. Z-181/2017-OP ve věci odprodeje pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou do vlastnictví pí A. S., trvale bytem ZR 4, a to dle GP č. 4270-97/2017 pro 
rozdělení pozemku, kde byl z pův. p. č. 5294 – zahrada oddělen díl „d“ ve výměře 26 m2, 
který byl sloučen do pův. p. č. 5295 – zahrada, zároveň z pův. p. č. 5295 – zahrada 
oddělen díl „b“ ve výměře 13 m2, který byl sloučen do pův. p. č. 5294 – zahrada (zůstává 
v majetku města). Nově tedy p. č. 5295 – zahrada má výměru 85 m2 a tato bude 
předmětem převodu. Dále byl z pův. p. č. 5293 – ostatní plocha, zeleň oddělen díl „e“ ve 
výměře 142 m2, který byl sloučen do pův. p. č. 5296 - ostatní plocha, ost. komunikace a 
nově má p. č. 5296 – ostatní plocha, jiná plocha výměru 315 m2 a tato bude rovněž 
předmětem převodu - celkem tedy pozemky určené k odprodeji p. č. 5295 a p. č. 5296 ve 
výměře 400 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě u křižovatky ul. Jamská x Novoměstská, ZR 
1 – za účelem výstavby RD – za předpokladu splnění stanovených podmínek pro 
výstavbu RD dle vyhlášeného záměru: 
Změna spočívá v tom, že dojde k posunu stavebního pozemku ve výměře 400 m2 pro 
výstavbu RD blíže ke křižovatce Jamská x Novoměstská, ZR 1, přičemž vznikne proluka 
v šíři 1,5 m od pozemku p. č. 5297 v k. ú. Město Žďár. 
 
- Záměr byl zveřejněn na úřední desce města v době od 31. 7. do 15. 8. 2018. 
 
Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 1 
 



Návrh usnesení: Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit 
změnu usnesení ve věci odprodeje pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do 
vlastnictví pí A. S., trvale bytem ZR 4, a to dle GP č. 4270-97/2017 pro rozdělení 
pozemku, kde byl z pův. p. č. 5294 – zahrada oddělen díl „d“ ve výměře 26 m2, který byl 
sloučen do pův. p. č. 5295 – zahrada, zároveň z pův. p. č. 5295 – zahrada oddělen díl 
„b“ ve výměře 13 m2, který byl sloučen do pův. p. č. 5294 – zahrada (zůstává v majetku 
města). Nově tedy p. č. 5295 – zahrada má výměru 85 m2 a tato bude předmětem 
převodu. Dále byl z pův. p. č. 5293 – ostatní plocha, zeleň oddělen díl „e“ ve výměře 142 
m2, který byl sloučen do pův. p. č. 5296 - ostatní plocha, ost. komunikace a nově má p. č. 
5296 – ostatní plocha, jiná plocha výměru 315 m2 a tato bude rovněž předmětem 
převodu - celkem tedy pozemky určené k odprodeji p. č. 5295 a p. č. 5296 ve výměře 
400 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě u křižovatky ul. Jamská x Novoměstská, ZR 1 – za 
účelem výstavby RD – za předpokladu splnění stanovených podmínek pro výstavbu RD 
dle vyhlášeného záměru: 
Změna spočívá v tom, že dojde k posunu stavebního pozemku ve výměře 400 m2 pro 
výstavbu RD blíže ke křižovatce Jamská x Novoměstská, ZR 1, přičemž vznikne proluka 
v šíři 1,5 m od pozemku p. č. 5297 v k. ú. Město Žďár. 
- Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o 
uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 8. 9. 2017, v předloženém znění.    

(příloha č. 12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy 
uzavřené dne 8.9.2017 (dále jen Smlouva) 

 
Smluvní strany: 
 
Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou,  IČO 295841, zastoupené 
jeho starostou Mgr. Zdeňkem Navrátilem  
jako budoucím prodávajícím na straně jedné (dále jen budoucí prodávající) 
 
a 
paní  bytem ,  591 01 Žďár nad 
Sázavou, část Źďár nad Sázavou 4, jako budoucí  kupující na straně druhé  (dále jen budoucí 
kupující) 
 
se dohodly na následující změně Smlouvy: 
 
Článek I. Smlouvy se mění následovně:  
 

I. 
Budoucí prodávající prohlašuje, že je vlastníkem pozemku p.č. 5293, ostatní plocha, zeleň, ve 
výměře 941 m2, pozemku p.č. 5294, zahrada, ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 5295, zahrada, 
ve výměře 72 m2 a pozemku p.č. 5296, ostatní plocha, ostatní komunikace, ve výměře 173 m2, 
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, k.ú. Město Žďár. 
 
Budoucím Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku  budou od pozemku p.č. 5293, od 
pozemku p.č. 5294, od pozemku p.č. 5295 a od pozemku p.č. 5296 odděleny díly tak, aby tyto 
oddělené díly byly sloučeny do nově označeného pozemku v celkové výměře 400 m2. Umístění  
a rozsah nově označeného pozemku je uvedeno v mapovém podkladu, který tvoří nedílnou 
součást této smlouvy.   
 
Budoucí prodávající při splnění podmínek v této smlouvě stanovených, prodá budoucí kupující a 
převede jí vlastnické právo k části pozemku p.č. 5293, ostatní plocha, zeleň, k části pozemku 
p.č. 5294, zahrada, k části pozemku p.č. 5295, zahrada, a k části pozemku p.č. 5296, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, ve výměře  v celkové výměře 400 m2, v rozsahu a umístění tak, jak 
je uvedeno v mapovém podkladu, který tvoří nedílnou součást této smlouvy, v k.ú. Město Žďár, 
obec Žďár nad Sázavou, (dále  předmětný pozemek), a budoucí kupující se zavazuje na 
předmětném pozemku za podmínek dále stanovených touto smlouvou, postavit novostavbu 
rodinného domu, 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 budoucí kupující 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: 
 
 
======================================================================== 
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 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 Mgr. Zdeňkem Navrátilem  
jako prodávajícím na straně jedné (dále jen prodávající) 
a 
paní   r.č. , bytem   591 01 Žďár 
nad Sázavou, část Źďár nad Sázavou 4, jako  kupující na straně druhé  (dále jen  kupující) 
 

I. 
Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem pozemku p.č. 5293, ostatní plocha, zeleň, ve výměře 
941 m2, pozemku p.č. 5294, zahrada, ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 5295, zahrada, ve 
výměře 72 m2 a pozemku p.č. 5296, ostatní plocha, ostatní komunikace, ve výměře 173 m2, 
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, k.ú. Město Žďár. 
 
Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku  číslo ……. byl od pozemku p.č. 5295 oddělen díl  
ve výměře .. m2,  od pozemku p.č. 5294 byl oddělen díl „..“ ve výměře .. m2, od pozemku p.č. 
5293 oddělen díl ..“ ve výměře .. m2, od pozemku p.č. 5296 byl oddělen díl „..“ ve výměře ..m2, 
když všechny oddělené díly byly sloučeny do pozemku p.č. ….. ve výměře 400 m2. 
  

II. 
1. Prodávající prodává a převádí kupující vlastnické právo k pozemku p.č. … ve výměře 
400 m2, v k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, za účelem výstavby rodinného domu, který 
bude postaven v  souladu s povolením stavby, vydaným Městským úřadem ve Žďáře nad 
Sázavou, stavebním odborem (dále jen stavba) za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 2.250 
Kč/m2, tj. celkem za kupní cenu ve výši 900.000 Kč bez DPH, celkem kupní cena včetně DPH ve 
výši 1.089.000 Kč a kupující tento pozemek za dohodnutou kupní cenu kupuje do svého 
výlučného vlastnictví.  
2. Kupující se zavazuje zaplatit dohodnutou kupní cenu ve výši 1.089.000 Kč na základě 
faktury, která jí bude předána prodávajícím při podpisu této smlouvy.  
3. Smluvní  strany  se  dohodly, že prodávající bezodkladně po té, co bude kupující 
zaplacena kupní cena ve výši 1.089.000 Kč řádně a včas, předá návrh na vklad vlastnického 
práva k prodávanému pozemku do katastru nemovitostí včetně vyhotovení Kupní smlouvy, 
Katastrálnímu úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou.  
4. Pozemek je prodáván za účelem výstavby stavby a kupující se zavazuje pozemek použít 
pouze k tomuto účelu a výše uvedenou stavbu na něm postavit.  
 

 
III. 

Prodávající prohlašuje, že splnil podmínky dané příslušnými ustanoveními § 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  25.4.2017 do 30.6.2017 a od 12.6.2018 do 12.7.2018. 
Prodávající prohlašuje, že na prodávaném pozemku neváznou žádné dluhy, věcná nebo 
zástavní práva. Pod prodávaným pozemkem se mohou nacházet inženýrské sítě ve vlastnictví 



jiné osoby, než je prodávající. Kupující prohlašuje, že je jí dobře znám stav prodávaného 
pozemku.  
 

IV. 
Prodávající a kupující tímto sjednávají předkupní právo k prodávanému pozemku který je 

předmětem převodu podle této smlouvy s tím, že si prodávající vyhrazuje, že kupující, pokud 
bude chtít koupený 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).  

 
 

V. 
V případě, že doba výstavby stavby přesáhne termín 36 měsíců ode dne nabytí právní moci 
povolení stavby (popřípadě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebo jiného povolení stavby), 
sjednává se smluvní pokuta ve výši 10.000,-- Kč měsíčně za každý celý kalendářní měsíc 
takovéhoto prodlení s výstavbou stavby. Za zavinění kupující 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 prodávaném pozemku v době platnosti povolení, 
které bylo vydáno stavebním odborem MěÚ Žďár nad Sázavou 
- kupující nejpozději do 36 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 30ti 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. …., ve 
výměře 400 m2, v k.ú. Město Žďár s tím, že kupující ponese ze svého veškeré náklady spojené 
se zpětným zápisem   pozemku p.č. … ve výměře 400 m2, v k.ú. Město Žďár v katastru 
nemovitostí ve prospěch města Žďáru nad Sázavou. 

 
 

VII. 
Podle této smlouvy zapíše Katastrální úřad pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální 
pracoviště Žďár nad Sázavou, na příslušný list vlastnictví pro k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad 
Sázavou změny, provedené v souladu s touto smlouvou. 
 
 
 
 
 



VIII. 
Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města kupující výslovně prohlašuje, že je s touto  
skutečností obeznámena 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.  
 
Kupující 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. Kupující si je zároveň vědoma svých 
práv upravených příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
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 včetně podpisů. 
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru 
smluv zajistí prodávající. 
 
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne  
======================================================================== 
 
 
Článek II. Smlouvy se mění následovně:  
 
 

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 30.9.2019 pozbývá 
tato smlouva platnosti. 
 
 
V ostatních ustanoveních zůstává Smlouva nezměněna. 
 
 
 
 
 



Tento Dodatek č. 1 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 včetně podpisů. 
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru 
smluv zajistí budoucí prodávající. 

 
Budoucí prodávající prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 byl schválen Zastupitelstvem města 
Žďáru nad Sázavou dne 6.9.2018.   

 
 

 
Ve Žďáře nad Sázavou dne  
 
 
 
 
 
…………………………………….   ………………………………….. 
Mgr. Zdeněk  N a v r á t i l     
starosta města Žďáru nad Sázavou    budoucí kupující 
za budoucího prodávajícího     
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j) - ul. Veselská – vyhodnocení vyhlášeného záměru – odprodej pozemků p. č. 119/9 
a části p. č. 119/13 v k. ú. Město Žďár 

 
- Zastupitelstvo města dne 8. 3. 2012 po projednání schválilo odprodej pozemku ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti Znojmont, s.r.o. se 
sídlem Santiniho 147/23, ZR 2, a to p. č. 119/9 – ost. plocha ve výměře 236 m2 a části 
p.č. 119/13 – ost. plocha v k.ú. Město Žďár v lokalitě ul. Veselská, ZR 1 – za účelem 
výstavby víceúčelového objektu IOOV za předpokladu dodržení stanovených podmínek s 
tím, že přesná výměra části prodávaného pozemku p. č. 119/13 bude určena po 
zaměření oddělovacím geometr. plánem. 
- Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na 
předmětnou stavbu s tím, že SP bude vydáno a nabude PM nejpozději do 12 měsíců ode 
dne schválení prodeje v ZM. V případě, že do stanoveného termínu nebude pravomocné 
SP vydáno, pozbývá schválené usnesení platnosti. Kupující provede výstavbu tak, že 
kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí PM staveb. povolení. 
- za kupní cenu ve výši 3.103,-- Kč/m2 
 
- Dne 19. 3. 2012 byla uzavřena předmětná Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy 
ve věci prodeje uvedených pozemků s tím, že stavební povolení bude vydáno a nabude 
PM nejpozději do 12 měsíců ode dne schválení prodeje v ZM, tj. nejpozději do 8. 3. 
2013. V případě, že do stanoveného termínu nebude pravomocné SP vydáno, pozbývá 
schválené usnesení platnosti. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude 
uskutečněna do 24 měsíců od nabytí PM staveb. povolení. 
 
- Budoucí kupující stavební povolení ve stanoveném termínu nezískal, a proto požádal o 
prodloužení termínu pro vydání pravomocného stavebního povolení. Následně 
zastupitelstvo města schválilo opakovaně prodloužení termínu vždy o 1 rok, a to do 8. 3. 
2014, do 8. 3. 2015, do 8. 3. 2016, do 8. 3. 2017 a do 8. 3. 2018.   

 
- Společnost Znojmont s.r.o. Žďár nad Sázavou však do stanoveného prodlouženého 
termínu 8. 3. 2018 nedodala pravomocné stavební povolení a tím došlo k pozbytí 
platnosti smlouvy. 
 
Na poradě vedení bylo dohodnuto, že bude radě města předložen návrh na vyhlášení 
záměru na prodej shora uvedených pozemků za účelem výstavby víceúčelového objektu 
IOOV. S ohledem na skutečnost, že vlastník objektu, sousedícího se shora uvedenými 
pozemky uvádí skutečnost, že město nezajistilo výstavbu na pozemku a tím dochází 
k promrzání objektu občanského vybavení č.p. 9 na ulici Veselská, Žďár nad Sázavou, 
část Žďár nad Sázavou 1, který je součástí pozemku p. č. 119/10 v k. ú. Město Žďár, je 
nutné v rámci záměru řešit i tuto situaci.  
Dále upozorňujeme na dopis občanů ulice Veselská, kteří nesouhlasí s výstavbou – 
dopis je uveden v příloze č. 13 a).  

 
- Rada města dne 9. 4. 2018 přijala níže uvedené usnesení: 
Rada města vyhlašuje záměr na prodej pozemku p. č. 119/9 a části pozemku p. č. 
119/13 (dle mapového podkladu) vše v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, ulice 
Veselská, za účelem výstavby víceúčelového objektu IOOV (dále jen stavba). Kupní 
smlouva, předmětem které bude převod shora uvedených pozemků do vlastnictví 
zájemce, bude uzavřena v období od povolení umístění a provedení stavby do vydání 
dokladu o užívání stavby. Prodej shora uvedených pozemků do vlastnictví zájemce se 
uskuteční za podmínek, že: 

a) povolení umístění a provedení stavby bude vydáno nejpozději do 31.12.2019 a 
termín vydání dokladu o užívání stavby (tj. protokol ze závěrečné kontrolní prohlídky 
nebo kolaudační souhlas) bude vydán nejpozději do 31.12.2021 



b) v případě, že povolení a provedení stavby nebude vydáno nejpozději do 31.12.2019, 
usnesení zastupitelstva města o prodeji shora uvedených pozemků pozbude platnost 

c) v případě, že doba výstavby (tj. podání oznámení záměru započít s užíváním stavby) 
přesáhne stanovený termín v důsledku zavinění zájemce, sjednává se smluvní pokuta ve 
výši 50.000 Kč/měsíčně za každý celý kalendářní měsíc takovéhoto prodlení 
s výstavbou.  

d) v případě, že město od kupní smlouvy odstoupí z důvodu, že zájemce na 
prodávaných pozemcích nepostaví stavbu ve stanoveném termínu, zavazuje se zájemce 
do 30 dnů ode dne doručení výzvy města uzavřít souhlasné prohlášení, popřípadě kupní 
smlouvu, předmětem které bude převod těchto pozemků do vlastnictví města, za kupní 
cenu, za kterou město pozemek prodalo zájemci s tím, že nabyvatel nese ze svého 
veškeré náklady spojené se zpětným prodejem 

e) v kupní smlouvě bude sjednáno předkupní právo pro město, a to do doby započetí 
s užíváním dokončené stavby 

f) zájemce nejpozději do 30.9.2018 doloží dohodu s vlastníkem objektu občanského 
vybavení č.p. 9  na ulici Veselská, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je 
součástí pozemku p. č. 119/10 v k.ú. Město Žďár, ve které bude upraven způsob 
zabezpečení úpravy objektu č.p. 9, zamezující promrzání objektu ze strany od pozemku 
p. č. 119/9 
 

V případě, že se do stanoveného termínu na odprodej shora uvedených pozemků 
přihlásí více zájemců, bude stanoven následující postup: 

- výběr nabyvatele pozemku proběhne formou elektronické aukce. Přihlašovací údaje, 
podmínky a návod budou zájemcům zaslán na jimi uvedenou e-mailovou adresu. 
V případě nejasností mohou zájemci využít hot-line podporu poskytovatele e-aukční síně 
uvedené v e-mailu.  
- informace o konání elektronické aukce a přihlašovací údaje budou zájemcům zaslány 7 
kalendářních dnů přede dnem konání elektronické aukce na e-mailovou adresu 
uvedenou v přihlášce na záměr. Jako vstupní nabídková cena bude administrátorem do 
e-aukční síně vložena cena zájemců o pozemek nabídnutá v přihlášce na záměr. 
V průběhu soutěžního kola pak zájemci mohou vstupní nabídkovou cenu zvyšovat 
- o nabyvateli pozemku rozhodne nejvyšší cena za jeden m2 (bez DPH) nabídnutá 
v elektronické aukci 

 
V přihlášce zájemce uvede:  
- identifikaci společnosti, popřípadě jméno a příjmení u fyzické osoby včetně dalších 
identifikačních údajů 
- nabídku kupní ceny s tím, že minimální nabídka výše kupní ceny je 3.500 Kč/m2 
- e-mailovou adresu, na kterou budou zaslány přihlašovací údaje do případné 
elektronické aukce 
- telefonní číslo  

 
- Záměr byl zveřejněn na úřední desce města v době od 10. 4. do 10. 5. 2018. 

 
- Dne 18. 4. 2018 byla RM jako reakce na vyhlášený záměr doručena žádost o vyjádření 
k prodeji pozemku p. č. 119/9 v k. ú. Město Žďár Ing. L. G., bytem ZR 1. 
- RM dne 3. 5. 2018 na svém zasedání projednala uvedenou žádost a žadatelce zaslala 
dne 4. 5. 2018 písemné sdělení v této věci – vše viz příloha č. 13 b).  

 
- Na vyhlášený záměr ve stanoveném termínu reagovali 3 zájemci: 
1. LENOX INVEST a.s. se sídlem Praha 1, Veleslavínova 93/10, 110 00 Praha 1, IČO 
26260212 – nabídka kupní ceny 3.500 Kč/m2 bez DPH 
2. JPM METAL s.r.o. se sídlem Jihlavská 2373/30, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 
25507168 – nabídka kupní ceny 3.500 Kč/m2 bez DPH   



3. Ing. Zdeněk Galuška, Vejmluvova 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 46227211 – 
nabídka kupní ceny 3.500 Kč/m2 bez DPH 

 
Vzhledem k tomu, že se do záměru přihlásili 3 zájemci, proběhla dne 23. 5. 2018 
prodejní elektronická aukce s těmito výsledky: 
1. LENOX INVEST a.s. se sídlem Praha 1, Veleslavínova 93/10, 110 00 Praha 1, IČO 
26260212 –vstupní cena 3.500 Kč/m2 bez DPH – výstupní cena 5.600 Kč/m2 bez DPH 
2. Ing. Zdeněk Galuška, Vejmluvova 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 46227211 –
vstupní cena 3.500 Kč/m2 bez DPH – výstupní cena 5.555 Kč/m2 bez DPH 
3. JPM METAL s.r.o. se sídlem Jihlavská 2373/30, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 
25507168 – vstupní cena 3.500 Kč/m2 bez DPH – výstupní cena 3.500 Kč/m2 bez DPH 
- viz výsledkový protokol – příloha č. 13 c) 

 
Finanční dopad do rozpočtu města: 
- příjem za kupní cenu pozemku (vydražená cena ve výši 5.600 Kč/m2 bez DPH + 21 % 
DPH činí 1.176 Kč/m2, tj. celkem 6.776 Kč/m2 včetně DPH) celkem ve výši 1.870.176 Kč 
včetně 21% DPH 

 
- Na základě shora uvedeného je RM předkládán ke schválení odprodej pozemků ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou zájemci, který učinil nejvyšší nabídku kupní ceny 
na základě uskutečněné e-aukce. 

 
Počet stran:  3 
  
Počet příloh: 4 

 
Návrh usnesení: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků 
ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 119/9 - ostatní plocha ve výměře 236 
m2 a části pozemku p. č. 119/13 - ostatní plocha ve výměře cca 40 m2 (dle mapového 
podkladu), 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, vše v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, ulice Veselská, do vlastnictví 
společnosti LENOX INVEST a.s. se sídlem Praha 1, Veleslavínova 93/10, 110 00 Praha 
1, IČO 26260212 - za účelem výstavby víceúčelového objektu IOOV s tím, že přesná 
výměra části prodávaného pozemku bude upřesněna po zaměření oddělovacím GP.  
- za kupní cenu nabídnutou v e-aukci ve výši 5.600 Kč/m2 bez DPH, tj. za kupní cenu ve 
výši  6.776 Kč/m2 včetně DPH), celkem ve výši 1.870.176 Kč včetně 21% DPH 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o budoucí kupní smlouvě 
v předloženém znění. 

 (příloha č. 13 a), b), c), d)) 
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VħSLEDKOVħ PROTOKOL

N§zev elektronick® aukce: Prodejn² aukce pozemku p.ļ. 119/9 a ļ§sti pozemku p.ļ. 119/13

Typ elektronick® aukce: Prodejn² elektronick§ aukce (mal®ho rozsahu) (id:1305)

Ļas vyhl§ġen²: 15.05.2018 10:20

Ļas ukonļen²: 23.05.2018 14:04

Zadavatel: MŊsto ĢŅ§r nad S§zavou, Ģiģkova 227/1, ĢŅ§r nad S§zavou, PSĻ: 591 01, Ļesk§ republika, 

Administr§tor: MŊsto ĢŅ§r nad S§zavou, Ģiģkova 227/1, ĢŅ§r nad S§zavou, PSĻ: 591 01, Ļesk§ republika, 

MŊna: CZK

Pro urļen² poŚad² uchazeļŢ je urļuj²c²: Celkov§ nab²dka uchazeļe

Poļet poloģek celkem: 1

Poļet poloģek aktivn²ch: 1

Poļet poloģek zapoļ²t§vanĨch do
celkov® sumy:

1

Protokol je platnĨ k: 23.05.2018 14:06:04

Protokol vygenerov§n v: 23.05.2018 14:06:04

Uchazeļ Poloģek obsazenĨch/celkem Celkov§ nab²dka uchazeļe PoŚad² uchazeļe Stav

LENOX INVEST a.s. 1/1 5 600 1 -

Ing. ZdenŊk Galuġka 1/1 5 555 2 -

JPM METAL s.r.o. 1/1 3 500 3 -

Smluvn² cena: - CZK

Smluvn² dodavatel:

Smluvn² cena dodatek: - CZK

Ned²lnou pŚ²lohou tohoto protokolu jsou protokoly o ¼ļasti jednotlivĨch uchazeļŢ.
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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 Mgr. Zdeňkem Navrátilem  
jako budoucím prodávajícím na straně jedné (dále jen budoucí prodávající) 
 
a 
 
společností LENOX INVEST a.s.,  IČ 26260212, se sídlem Praha 1, Veleslavínova 93/10, PSČ 
110 00, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
15358, zastoupená předsedou představenstva panem Bohumilem Řebíkem, 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. 119/9 a pozemku p.č. 119/13, 
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, k.ú. Město Žďár. 
Budoucí prodávající při splnění podmínek v této smlouvě stanovených prodá budoucímu 
kupujícímu pozemek p.č. 119/9 a část pozemku p.č. 119/13, v k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad 
Sázavou, v rozsahu, uvedeném v mapovém podkladu, který je nedílnou součástí této smlouvy 
(dále  předmětný pozemek), a budoucí kupující se zavazuje na předmětném pozemku za 
podmínek dále stanovených touto smlouvou, postavit novostavbu víceúčelového objektu IOOV, 
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 Mgr. Zdeňkem Navrátilem  
jako prodávajícím na straně jedné (dále jen prodávající) 
a 
společností LENOX INVEST a.s.,  IČ 26260212, se sídlem Praha 1, Veleslavínova 93/10, PSČ 
110 00, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
15358, zastoupená předsedou představenstva panem Bohumilem Řebíkem, jako  kupujícím na 
straně druhé  (dále jen  kupující) 
 
 
 

I. 
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Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem pozemku p.č. 119/9 a pozemku p.č. 119/13,  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, k.ú. Město Žďár. 
Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku číslo …………. byl od pozemku p.č. 119/13 
oddělen díl ve výměře …. m2, který byl nově označen jako pozemek p.č. 119/...  
 
 

II. 
1. Prodávající prodává a převádí kupujícímu vlastnické právo k pozemku p.č. 119/9 a 
pozemku p.č. 119/.. v k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou (dále předmětný pozemek), za 
účelem výstavby novostavby víceúčelového objektu IOOV, v souladu s povolením, vydaným 
stavebním odborem Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou (dále jen stavba), za dohodnutou 
kupní cenu ve výši  5.600 Kč/m2,  když k této ceně bude připočtena platná sazba DPH, pokud 
bude prodávaný pozemek dani podléhat, a kupující kupuje shora uvedený pozemek za 
dohodnutu kupní cenu 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 30ti 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 potřebného počtu 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 10.4.2018 do 10.5.2018. 
Prodávající prohlašuje, že na předmětném pozemku neváznou žádné dluhy nebo zástavní 
práva. Kupující prohlašuje, že je mu dobře znám stav předmětného pozemku. Předmětný 
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).  

 

V. 
V případě, že doba výstavby stavby přesáhne termín 31.12.2021, 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 31.12.2021 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 30ti 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. 119/9 a 
119/.. v k.ú. Město Žďár s tím, že kupující ponese ze svého veškeré náklady spojené se 
zpětným zápisem  pozemku p.č. 119/9 a 119/.. 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. 
Budoucí kupující nejpozději do 30.9.2018 doloží dohodu s vlastníkem objektu občanského 
vybavení č.p. 9 na ulici Veselská, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, který je 
součástí pozemku p.č. 119/10 v k.ú. Město Žďár, ve které bude upraven způsob zabezpečení 
úpravy objektu č.p. 9, zamezující promrzání objektu ze strany od pozemku p.č. 119/9 v k.ú. 
Město Žďár. 
 

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 31.12.2021, 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, 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 31.12.2021 nedoloží budoucímu prodávajícímu vydání 
Kolaudačního souhlasu, popřípadě jiné povolení  užívání stavby (kromě povolení předčasného 
užívání nebo zkušebního provozu) 
-  budoucí kupující do vydání Kolaudačního souhlasu, popřípadě jiné povolení  užívání 
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 předmětný 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 
dne 6.9.2018. 

 
Ve Žďáře nad Sázavou dne  
 
 
 
 
…………………………………….   ………………………………….. 
Mgr. Zdeněk  N a v r á t i l    Bohumil  Ř e b í k 
starosta města Žďáru nad Sázavou    předseda představenstva 
za budoucího prodávajícího     za budoucího kupujícího 
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k) - Po výstavbě kruhové křižovatky Brněnská x Jihlavská, ZR 1, bylo zjištěno, že je třeba 
ještě majetkoprávně vypořádat dotčené pozemky u areálu společnosti IWA, spol. s r.o. 
se sídlem Brněnská 758/26, ZR 1 mezi městem Žďár nad Sázavou a touto společností. 
Po projednání se zástupcem – jednatelem společnosti Ing. Zbyňkem Zlochem bylo 
následně dohodnuto, že s navrženou směnou souhlasí a byl objednán oddělovací GP. 
Dosud byly pozemky města užívány na základě pronájmu dle uzavřené nájemní smlouvy 
mezi městem a uvedenou společností a jednak za pozemky užívané městem byla 
každoročně městu účtována společností IWA úhrada za užívání pozemků. 
Jedná se o část pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 5547 v k. ú. 
Město Žďár, která je užívána společností IWA jako vjezd na pozemek areálu a dále pro 
odstavné plochy v areálu firmy. 
Společnost IWA naopak vlastní pozemky p. č. 5550/5 – ostatní plocha, zeleň ve výměře 
7 m2 a p. č. 5822/6 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 29 m2 v k. ú. Město 
Žďár, které jsou veřejností a městem užívány jako součást komunikačního propojení – 
chodníku a částečně jako veřejná zeleň.  
 
- Dle zhotoveného původního náčrtu GP a později vyhotoveného GP č. 4344-60/2018 ze 
dne 13. 6. 2018 byly odděleny části dotčených parcel s tím, že se jedná o část pozemku 
pův. p. č. 5547 – ostatní plocha, jiná plocha – nově označ. jako p. č. 5547/2 – ostatní 
plocha, jiná plocha ve výměře 17 m2 a dále p. č. 5547/3 – ostatní plocha, jiná plocha ve 
výměře 8 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou. 

  
- Odbory rozvoje a územ. plánování a komunálních služeb MěÚ ZR souhlasí se směnou 
pozemků bez připomínek. 

 
- Rada města dne 21. 5. 2018 po projednání schválila vyhlášení záměru na směnu 
pozemků, a to p. č. 5822/6 - ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 29 m2 (chodník) a 
p.č. 5550/5 – ost. plocha, zeleň ve výměře 7 m2 (zeleň) ve vlastnictví společnosti IWA, 
spol. s r.o. se sídlem Brněnská 758/26, Žďár n. Sáz.1 (v celkové výměře 36 m2) v k. ú. 
Město Žďár za pozemky oddělené dle náčrtu GP z části pozemku pův. p. č. 5547 – 
ostatní plocha, jiná plocha – nově označ. jako p. č. 5547/2 – ve výměře 17 m2 (vjezd do 
areálu) a dále jako p. č. 5547/3 ve výměře 8 m2 (odstavná plocha) v k. ú. Město Žďár 
(v celkové výměře 25 m2) ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou u areálu firmy IWA, 
s.r.o. se sídlem Brněnská 758, ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k 
pozemkům, vzniklých po dokončení stavby v r. 2010 „I/37 Žďár nad Sázavou – okružní 
křižovatka“ s tím, že rozdíl směňovaných pozemků bude řešen doplatkem.  

 
- Záměr byl zveřejněn na úřední desce města v době od 22. 5. do 21. 6. 2018.   

 
Všechny uvedené pozemky jsou oceněny a směňovány v hodnotě 288,05 Kč/m2.  

 
Finanční dopad do rozpočtu města: 
- výdaj za rozdíl doplatku hodnoty směňovaných pozemků ve výši 3.168,55 Kč + úhrada 
souvisejících nákladů 

 
Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit 
směnu pozemků mezi městem Žďár nad Sázavou a společností IWA, spol. s r.o. se 
sídlem Brněnská 758/26, ZR 1, IČO 49437054, a to p. č. 5822/6 - ost. plocha, ost. 
komunikace ve výměře 29 m2 (chodník) a p.č. 5550/5 – ost. plocha, zeleň ve výměře 7 
m2 (zeleň) ve vlastnictví společnosti IWA, spol. s r.o. se sídlem Brněnská 758/26, Žďár n. 
Sáz. 1 (v celkové výměře 36 m2) v k. ú. Město Žďár za pozemky oddělené dle GP č. 



4344-60/2018 ze dne 13. 6. 2018 z části pozemku pův. p. č. 5547 – ostatní plocha, jiná 
plocha – nově označ. jako p. č. 5547/2 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 17 m2 
(vjezd do areálu) a dále jako p.č. 5547/3 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 8 m2 

(odstavná plocha) v k. ú. Město Žďár (v celkové výměře 25 m2) ve vlastnictví města 
Žďáru nad Sázavou u areálu firmy IWA, s.r.o. se sídlem Brněnská 758/26, ZR 1 – za 
účelem vzájemného majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům, vzniklých po 
dokončení stavby v r. 2010 „I/37 Žďár nad Sázavou – okružní křižovatka“  
- doplatek rozdílu ve výměře 11 m2 směňovaných pozemků hrazený městem Žďár nad 
Sázavou společnosti IWA s.r.o. činí 288,05 Kč/m2, tj. celkem 3.168,55 Kč 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Směnnou smlouvu v předloženém 
znění.   

 (příloha č. 14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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, zastoupeným 
starostou panem Mgr. Zdeňkem Navrátilem, IČO 295841  (dále jen Město) na straně jedné 
 
a 
 
společností IWA, spol. s r.o.,  se sídlem Brněnská 758/26,  591 01 Žďár nad Sázavou, část 
Žďár nad Sázavou 1, IČ 49437054, která je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném 
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 12067 a je zastoupená jednatelem Ing. Zbyňkem 
Zlochem,   na straně druhé  (dále jen IWA spol. s r.o.) 
 
t a k t o : 
 

I. 
Město je vlastníkem pozemku p.č. 5547 ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 597 m2,  
zapsaného u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště 
Žďár nad Sázavou,  pro k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou na listu vlastnictví č. 1. 
Cena uvedeného pozemku je  288,05 Kč/m2. 
 

IWA spol. s r.o. je vlastníkem pozemku p.č. 5550/5,  ostatní plocha, zeleň ve výměře 7 m2 a 
pozemku p.č. 5822/6, ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 29 m2, zapsaných u 
Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad 
Sázavou,  pro k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou s tím, že cena pozemků je 288,05 
Kč/m2. 
 
Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku a průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné 
hranice pozemků č. 4344-60/2018, který je součástí smlouvy, byl od: 
- pozemku p.č. 5547  oddělen díl  ve výměře 17 m2, který byl nově označen jako pozemek 
5547/2 ostatní plocha, jiná plocha, ve výměře nově 17 m2  
- pozemku p.č. 5547  oddělen díl  ve výměře 8 m2, který byl nově označen jako pozemek 
5547/3 ostatní plocha, jiná plocha, ve výměře nově 8 m2. 
 
 
 

II. 
Touto smlouvou účastníci směňují pozemky, a to tak, že Město převádí vlastnické právo 
k pozemku p.č. 5547/2 ostatní plocha, jiná plocha, ve výměře nově 17 m2 a k pozemku p.č. 
5547/3 ostatní plocha, jiná plocha, ve výměře nově 8 m2, v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad 
Sázavou do vlastnictví společnosti IWA spol. s r.o. 
a 

společnost IWA spol. s r.o. převádí vlastnické právo k pozemku p.č. 5550/5,  ostatní plocha, 
zeleň ve výměře 7 m2 a vlastnické právo k pozemku p.č. 5822/6, ostatní plocha, ostatní 
komunikace ve výměře 29 m2,  v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou do výlučného 
vlastnictví Města. 
 
Město se zavazuje zaplatit společnosti IWA spol. s r.o. částku ve výši 3.168,55 Kč, což 
představuje rozdíl v hodnotě směňovaných pozemků. 
 
Město se zavazuje zaplatit dohodnutou kupní cenu ve výši 3.168,55 Kč na účet společnosti 
IWA spol. s r.o., a to do 30 dnů ode dne 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. 
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III. 
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 vyvěšen na úřední desce Městského úřadu ve Žďáře 
nad Sázavou od ……… do ………. 
Účastníci této smlouvy prohlašují, že je jim dobře znám stav směňovaných pozemků a že ví 
o skutečnosti, že pod směňovanými pozemky mohou nacházet inženýrské sítě ve vlastnictví 
jiných osob, než jsou účastníci této smlouvy. 
 
 

IV. 
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. 
 
 

V. 
 
Společnost IWA spol. s r.o. výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na 
veřejně přístupných webových stránkách města Žďáru nad Sázavou. 
 
 

 
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne    
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………….   ………………………………….. 
Mgr. Zdeněk  N a v r á t i l    Ing. Zbyněk  Z l o c h 
starosta města     jednatel společnosti  
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l) - Katastrální úřad pro Vysočinu se sídlem Fibichova 4666/6, 586 01 Jihlava, z projektové 
dokumentace zpracované za účelem rekonstrukce vlastní kanalizační přípojky na 
splaškovou a dešťovou vodu u objektu KP Žďár nad Sázavou v ul. Strojírenská, ZR 1 
zjistil, že užívá části pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to pozemků 
p.č. 7320 – ostatní plocha, zeleň, p. č. 7271 – ostatní plocha, ostatní komunikace a p. č. 
7636 – ostatní plocha, silnice v celkové výměře cca 50 m2 v k. ú. Město Žďár. 
 
Současně bylo z projektu zjištěno, že část pozemku p. č. 7322 – ostatní plocha, zeleň ve 
výměře cca 8 m2 v k. ú. Město Žďár, který je ve vlastnictví ČR s příslušností hospodařit 
KÚ pro Vysočinu, užívá město Žďár nad Sázavou. 
 
Protože tato situace brání jakémukoliv nakládání s majetkem státu, žádají o vypořádání 
majetkové nesrovnalosti. Navrhují uzavřít směnnou smlouvu, kterou by byla celá situace 
napravena. Katastrální úřad zajistí zpracování GP a poskytne součinnost pro uzavření 
smlouvy. 
 
Dále KÚ pro Vysočinu upozorňuje na skutečnost, že jsou organizační složkou státu a ve 
smluvních ujednáních zastupují ČR. Podle ustanovení z. č. 219/2000 Sb., o majetku ČR 
a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění, může organizační složka státu 
nabývat pozemky pouze za cenu dle cenových předpisů, ale převádět musí pouze za 
cenu v místě obvyklou. Pokud by cena za nabytí výše uvedených částí pozemků byla 
vyšší, než stanovuje cenová vyhláška, musí její výši schválit Ministerstvo financí ČR. 
Žádají proto o sdělení výše ceny, za kterou by bylo možné získat části pozemků, které 
užívají, aby mohli případně podniknout další kroky. Schválení vyšší ceny za nabytí 
pozemků od MF musí proběhnout před podpisem smlouvy. GP na uvedené části pro 
potřeby majetkového vypořádání pozemků zašlou po jeho vypracování. 

 
- Odbory rozvoje a územ. plánování a komunálních služeb MěÚ ZR souhlasí se směnou 
pozemků bez připomínek. 

 
- Rada města dne 25. 6. 2018 po projednání schválila vyhlášení záměru na směnu 
pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to dle mapového podkladu části p.č. 
7320 – ostatní plocha, zeleň, části p. č. 7271 – ostatní plocha, ostatní komunikace a části 
p. č. 7636 – ostatní plocha, silnice v celkové výměře cca 50 m2 v k. ú. Město Žďár, (část 
přístupového chodníku a komunikace) v souvislosti s rekonstrukcí vlastní kanalizační 
přípojky na splaškovou a dešťovou vodu u objektu KP Žďár nad Sázavou v ul. 
Strojírenská, ZR 1, 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 část pozemku p. č. 7322 – ostatní plocha, zeleň ve výměře cca 8 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. 1969, obec Žďár nad 
Sázavou ve vlastnictví ČR s příslušností hospodařit KÚ pro Vysočinu se sídlem 
Fibichova 4666/6, 586 01 Jihlava, užívaného městem Žďár nad Sázavou jako zeleň – za 
účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k dotčeným pozemkům před budovou 
Katastrálního úřadu pro Vysočinu, KP Žďár nad Sázavou v lokalitě ul. Strojírenská, ZR 1 
s tím, že rozdíl hodnoty směňovaných pozemků bude řešen doplatkem. 
Přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím GP. 

 
- Záměr byl zveřejněn na úřední desce města v době od 26. 6. do 26. 7. 2018.   

 
- Byl zhotoven oddělovací GP č. 4349-1/2018 ze dne 26. 7. 2018 pro změnu hranice 
pozemků v k. ú. Město Žďár, kterým byl z pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou, a to z pův. p. č. 7271 – ostatní plocha, ost. komunikace oddělen díl „f“ ve 
výměře 1 m2, dále díl „g“ ve výměře 20 m2, dále z pův. p. č. 7320 – ostatní plocha zeleň 
oddělen díl „c“ ve výměře 21 m2 a díl „e“ ve výměře 6 m2 a z pův. p. č. 7636 – ostatní 



plocha, silnice byl oddělen díl „g“ ve výměře 1 m2 a všechny tyto díly v celkové výměře 
49 m2 budou sloučeny nově do pozemku p. č. 7322 – ost. plocha, zeleň nově o výměře 
1 769 m2 ve vlastnictví ČR s příslušností hospodařit KÚ pro Vysočinu se sídlem 
Fibichova 4666/6, 586 01 Jihlava.  
Dále byl tímto GP z pozemku ve vlastnictví ČR s příslušností hospodařit KÚ pro 
Vysočinu se sídlem Fibichova 4666/6, 586 01 Jihlava, a to z pův. p. č. 7322 – ostatní 
plocha, zeleň oddělen díl „b“ ve výměře 5 m2, který byl nově sloučen do p. č. 7320 – 
ostatní plocha, zeleň nově o výměře 119 m2 ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou. 

 
Odůvodnění kupní ceny: 
- Dle zpracovaného ZP č. 4188/2018 ze dne 10. 8. 2018 včetně dodatku k tomuto ZP 
Ing. F. T., ZR 2, byla stanovena cena pozemků p. č. 7271, 7320, 7636 a 7322 v k. ú. 
Město Žďár, které byly oceněny znalcem jako druh pozemku zastavěné plochy takto: 
 
cena obvyklá se rovná ceně zjištěné, a to u oceňovaných pozemků ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou v celkové výši 15.460 Kč , tj. 315 Kč/m2 
 
cena obvyklá se rovná ceně zjištěné, a to u oceňovaných pozemků ve vlastnictví 
ČR s příslušností hospodařit Katastrální úřad pro Vysočinu, KP Žďár nad Sázavou 
v celkové výši po zaokr. 1.580 Kč , tj. 315 Kč/m2 
 
K hodnotě pozemků města ve výši 315 Kč/m2 bez DPH v celkové výši 15.460 Kč bude 
připočteno 21% DPH ve výši 3.247 Kč, tzn. celková cena včetně DPH činí 18.707 Kč. 
Hodnota pozemků ve vlastnictví ČR – Katastrálního úřadu činí 315 Kč/m2, celkem ve výši 
1.580 Kč - KÚ není plátcem DPH.     
 
Finanční dopad do rozpočtu města: 
- příjem za doplatek ceny směňovaných pozemků ve výši 315 Kč/m2 + platná sazba DPH 

 
Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit 
směnu pozemků, 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, k. ú. Město Žďár, a to dle zhotoveného GP č. 4349-1/2018 ze dne 26. 7. 2018 
pro změnu hranice pozemků v k.ú. Město Žďár z pův. p. č. 7271 – ostatní plocha, ost. 
komunikace odděleného dílu „f“ ve výměře 1 m2, dále dílu „g“ ve výměře 20 m2, dále 
z pův. p. č. 7320 – ostatní plocha zeleň odděleného dílu „c“ ve výměře 21 m2 a dílu „e“ ve 
výměře 6 m2 a z pův. p. č. 7636 – ostatní plocha, silnice odděleného dílu „g“ ve výměře 1 
m2, když všechny tyto díly v celkové výměře 49 m2 budou převedeny z vlastnictví města 
Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ČR s příslušností hospodařit KÚ pro Vysočinu se 
sídlem Fibichova 4666/6, 586 01 Jihlava, za část pozemku, zapsaného v katastru 
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální 
pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1969, obec Žďár nad Sázavou, a to z pův. p. č. 
7322 – ostatní plocha, zeleň v k. ú. Město Žďár, nově dle GP odděleného dílu „b“ ve 
výměře 5 m2 z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit KÚ pro Vysočinu se sídlem 
Fibichova 4666/6, 586 01 Jihlava do vlastnictví města Žďár nad Sázavou – za účelem 
majetkoprávního vypořádání vztahů k dotčeným pozemkům před budovou Katastrálního 
úřadu pro Vysočinu, KP Žďár nad Sázavou v lokalitě ul. Strojírenská, ZR 1  
- rozdíl hodnoty směňovaných pozemků bude městu doplacen za cenu ve výši 315 Kč/m2 
+ platná sazba DPH                   

(příloha č. 15) 



str. 1

ostat.pl. ostat.pl.
ostat.komunikace ostat.komunikace

ostat.pl. ostat.pl.
zeleň zeleň

ostat.pl. ostat.pl.
zeleň zeleň

ostat.pl. ostat.pl.
silnice silnice

VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Dosavadní stav Nový stav

Označení 
pozemku 

parc. 
číslem

Výměra 
parcely

Druh pozemku Označení 
pozemku 

parc. 
číslem

Výměra 
parcely

Druh pozemku Ty p stav by Způs.
urč. 

výměr

Porovnání se stavem evidence právních vztahů
Díl přechází z pozemku 

označeného v
Číslo listu 
vlastnictví

Výměra dílu Označení 
dílu

katastru 
nemovitostí

dřívější poz. 
evidenci ha

Způsob využití Způsob využití Způsob využití
ha m2 ha m2 m2

7271 48 67 7271 48 46 0 7271 1 48 46

7320 1 41 7320 1 19 0 7320 1 1 14 d

7322 1969 5 b

1 19

7271 1 1 f

7271 1 20 g

7320 1 21 c

7320 1 6 e

7322 17 25 7322 17 69 0 7322 1969 17 20 a

7636 1 1 h

17 69

7636 44 30 7636 44 29 0 7636 1 44 29

1 11 63 1 11 63

pro

4349-1/2018
Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou

Město Žďár

DKM

GEOMETRICKÝ PLÁN Geometrický plán ověři l úředně oprávněný zeměměřický inženýr: Stejnopis ověřil  úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno,příjmení: Jméno,příjmení:

změnu hranice pozemku
Číslo položky seznamu úředně
oprávněných zeměměřických inženýrů:

1716/97 Číslo položky seznamu úředně
oprávněných zeměměřických inženýrů:

Dne: 26.7.2018 Číslo: 234/2018 Dne: Číslo:

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům Tento stejnopis odpovídá geometrickému plánu v elektronické 
podobě uloženému v dokumentaci katastrálního úřadu.

Vyhotovil: KÚ pro Vysočinu Katastrální úřad souhlasí s očíslov áním parcel. Ověření stejnopisu geometrického plánu v listinné podobě.

KP Žďár n. S.

Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta 
možnost seznámit se v terénu s průběhem 
navrhovaných nových hranic, které byly označeny 
předepsaným způsobem: viz seznam souřadnic

Číslo plánu:

Okres:

Obec:

Kat. území:

Mapov ý list:

Y X
Kód 

kvality Poznámka
150-8 642413,68 1115179,75 3 kolík

2001-8231 642423,91 1115132,37 8 obrubník

3 642413,85 1115179,10 3 obrubník

4 642423,33 1115173,01 3 obrubník

5 642424,07 1115172,36 3 obrubník

6 642424,53 1115171,47 3 obrubník

7 642424,62 1115170,51 3 obrubník

8 642424,31 1115169,51 3 obrubník

9 642422,69 1115166,77 3 obrubník

10 642414,10 1115179,50 8 obrubník

11 642420,63 1115153,82 8 barva

12 642419,30 1115136,90 8 barva

13 642415,65 1115177,94 8 obrubník

21 642426,98 1115164,02 3 hřeb

22 642416,09 1115146,53 3 hřeb

23 642415,57 1115146,20 3 hřeb

24 642414,91 1115146,31 3 hřeb

25 642415,67 1115139,37 3 obrubník

26 642420,05 1115136,39 3 obrubník

27 642420,41 1115136,96 8 obrubník

8161-66 642417,62 1115133,17 3 hřeb

Seznam souřadnic  (S-JTSK)

Číslo bodu
Souřadnice pro zápis do KN
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m) - Dne 8. 9. 2017 uzavřelo město se společností  UNIT INVEST, spol. s r.o.,  IČO 
26227924,  se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad 
Sázavou 1 (dále jen UNIT INVEST) Smlouvu o uzavření budoucí směnné smlouvy a 
smlouvy o zřízení předkupního práva, předmětem které byl závazek města při splnění 
podmínek ve smlouvě stanovených převést společnosti UNIT INVEST vlastnické právo k 
části pozemku p. č. 8037/2 v k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, v maximální 
výměře 3 360 m2 v rozsahu a umístění, vyznačeném v mapovém podkladu, a dále 
závazek společnosti UNIT INVEST na části shora uvedeného pozemku, za podmínek 
stanovených smlouvou, postavit novostavbu 4 bytových domů v souladu s povolením 
stavby, vydaným stavebním odborem Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou. 
Společnost UNIT INVEST se dále při splnění podmínek ve smlouvě stanovených, 
zavázala převést městu vlastnické právo k pozemku p. č. 9056, orná půda ve výměře 
1 900 m2 a pozemku p. č. 9045, orná půda ve výměře 1 949 m2, zapsaných  v katastru 
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální 
pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1861, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár – 
pozemky v nově připravované průmyslové zóně. 

 
Společnost UNIT INVEST získala povolení ke stavbě 4 bytových domů s tím, že tyto 
bytové domy bude stavět na etapy, a to v první etapě dva bytové domy a ve druhé etapě 
další dva bytové domy. V současné době již začala výstavba dvou bytových domů. Aby 
mohli zájemci o koupi bytů, v bytových domech umístěných, získat hypotéky a úvěry, je 
nutné, aby společnost UNIT INVEST byla již v této době vlastníkem pozemků, na kterých 
budou bytové domy postaveny.   

 
- Rada města dne 30. 7. 2018 vyhlásila záměr, předmětem kterého byla následující 
změna záměru č. Z-189/2017-OP:  
Směna pozemků se uskuteční ve dvou etapách s tím, že: 
- v první etapě proběhne směna pozemku p. č. 9045, orná půda ve výměře 1 949 m2 
v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou ve vlastnictví společnosti UNIT INVEST, 
spol. s r.o., IČO 26227924, se sídlem Jamská 2488/65, Žďár nad Sázavou, část Žďár 
nad Sázavou 1 za část pozemku p. č. 8037/2, orná půda v maximální výměře 1 680 m2 
v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou  
v rozsahu a umístění vyznačeném v mapovém podkladu, pro výstavbu dvou bytových 
domů s tím, že kolaudační souhlas, popřípadě jiný souhlas s užíváním stavby bytových 
domů, vydaný stavebním odborem MěÚ Žďár nad Sázavou (kromě souhlasu 
s předčasným užíváním nebo zkušebním provozem) bude předložen nejpozději do 48 
měsíců ode dne platnosti stavebního povolení 
- ve druhé etapě proběhne směna pozemku p. č. 9056, orná půda ve výměře 1 900 m2 
v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou ve vlastnictví společnosti UNIT INVEST, 
spol. s r.o., IČO 26227924, se sídlem Jamská 2488/65, Žďár nad Sázavou, část Žďár 
nad Sázavou 1 za část pozemku p. č. 8037/2, orná půda v maximální výměře 1 680 m2 
v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou  
v rozsahu a umístění vyznačeném v mapovém podkladu, pro výstavbu dvou bytových 
domů s tím, že kolaudační souhlas, popřípadě jiný souhlas s užíváním stavby bytových 
domů, vydaný stavebním odborem MěÚ Žďár nad Sázavou (kromě souhlasu 
s předčasným užíváním nebo zkušebním provozem) bude předložen nejpozději do 60 
měsíců ode dne platnosti stavebního povolení 
Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dnů.  

 
- Záměr byl zveřejněn na úřední desce města v době od 31. 7. do 15. 8. 2018. 

 
- Z  tohoto důvodu je předkládán návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí 
směnné smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva, kterým se závazek budoucí 
směny pozemků pro čtyři bytové domy změní na závazek směny pozemků pro 2 bytové 
domy se závazkem dokončení stavby těchto dvou bytových domů do 60 měsíců ode dne 



vydání povolení stavby a závazek společnosti UNIT INVEST směnit  jeden pozemek 
v nově připravované průmyslové zóně. Dále je předkládán návrh směnné smlouvy a 
smlouvy o zřízení předkupního práva, v souladu se kterou dojde k převodu vlastnického 
práva ke dvěma pozemkům, na kterých budou postaveny dva bytové domy do vlastnictví 
společnosti UNIT INVEST a k převodu pozemku v nově připravované průmyslové zóně 
do vlastnictví města. 

 
Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 2 

 
Návrh usnesení: Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení následující 
usnesení:  
1. Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku p. č. 9045, orná půda ve výměře 1 949 
m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví společnosti UNIT INVEST, 
spol. s r.o., IČO 26227924, se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou, část 
Žďár nad Sázavou 1 do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou  za cenu ve výši 350 Kč/m2 
bez DPH, což činí celkem 825.401 Kč včetně DPH, za část pozemku p. č. 8037/2, orná 
půda v celkové výměře 1 196 m2, nově geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 
4370-95/2018 označenou jako pozemek p. č. 8037/37, orná půda ve výměře 598 m2 a 
pozemek p. č. 8037/38, orná půda ve výměře 598 m2

 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad 
Sázavou z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti UNIT 
INVEST, spol. s r.o. za cenu ve výši 2.152 Kč/m2 bez DPH, což činí celkem  3.114.288 
Kč včetně DPH, když rozdíl v hodnotě pozemků ve výši 2.288.887 Kč včetně DPH bude 
společností UNIT INVEST s.r.o. doplacen. Zastupitelstvo dále schvaluje Směnnou 
smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva, která bude uzavřena mezi městem 
Žďár nad Sázavou a společností UNIT INVEST, spol. s r.o., v předloženém znění. 
 
2. Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí směnné 
smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva, který bude uzavřen mezi městem Žďár 
nad Sázavou a společností UNIT INVEST, spol. s r.o., v předloženém znění. 

 (příloha č. 16, 17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S m ě n n á   s m l o u v a 

a smlouva o zřízení předkupního práva 

 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 
 
společností UNIT INVEST, spol. s r.o.,  IČ 26227924,  se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 
Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, zastoupenou panem Jiřím Peřinou, jednatelem 
společnosti, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v 
Brně, sp. zn. C 38357,  na straně jedné (dále jen  UNIT INVEST) 
 
a 
 
městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, zastoupeným 
starostou panem Mgr. Zdeňkem Navrátilem, IČO 295841 (dále jen Město) na straně jedné 
 
t a k t o : 
 
 

I. 
Město prohlašuje, že je vlastníkem pozemku p.č.8037/2, orná půda, 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 č. 4370-95/2018 byl od pozemku p.č. 8037/2: 

- oddělen díl ve výměře 598 m2, který byl označen jako pozemek p.č. 8037/37, orná 
půda 

- oddělen díl ve výměře 598 m2, který byl označen jako pozemek p.č. 8037/38, orná 
půda 

 
UNIT INVEST prohlašuje, že je vlastníkem pozemku p.č. 9045, orná půda ve výměře 1 949 
m2, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální 
pracoviště Žďár nad Sázavou,  pro k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou na listu 
vlastnictví č. 1861. 
 
 
 

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

- UNIT INVEST převádí vlastnické právo k pozemku p.č. 9045, orná půda ve výměře 
1 949 m2  v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou Městu do jeho výlučného 
vlastnictví za cenu ve výši 350 Kč/m2 bez DPH, tj. celkem za cenu ve výši 682.150 Kč 
bez DPH a 825.401 Kč včetně DPH 

 
- město převádí vlastnické právo k pozemku p.č. 8037/37, orná půda ve výměře 598 

m2,  k pozemku p.č. 8037/38, orná půda ve výměře 598 m2, vše v k.ú. Město Žďár a 
obci Žďár nad Sázavou společnosti UNIT INVEST do jejího výlučného vlastnictví za 
cenu ve výši 2.152 Kč/m2 bez DPH, tj. celkem za cenu ve výši 2.573.792 Kč bez DPH 
3.114.288 Kč včetně DPH. Tyto pozemky jsou převáděny za účelem výstavby 
novostavby dvou bytových domů v souladu s povolením, vydaným stavebním 
odborem Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou č.j. SU/687/18/Ka-3-Pov ze dne 
16.7.2018 (dále jen stavba).  
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III. 
UNIT INVEST se zavazuje zaplatit městu částku v celkové výši 1.891.642 Kč bez DPH, tj.  
částku ve výši 2.288.887 Kč včetně DPH, což představuje rozdíl v hodnotě směňovaných 
pozemků, a to do 30 dnů ode dne podpisu této smlouvy na základě daňového dokladu, který 
mu bude městem při podpisu této smlouvy předán. 
Obě smluvní strany se dohodly, že město bezodkladně po té, co bude UNIT INVESTEM 
zaplacena částka ve výši 2.288.887 Kč řádně a včas předá návrh na vklad vlastnického 
práva ke směňovaným pozemkům do katastru nemovitostí včetně vyhotovení směnné 
smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva Katastrálnímu úřadu pro Vysočinu se sídlem 
v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou.  
 

IV. 
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 7.9.2017 a 6.9.2018. 
Záměr města směnit shora uvedené nemovitosti byl vyvěšen na úřední desce Městského 
úřadu ve Žďáře nad Sázavou od 23.6.2017 do 23.7.2017 a od 31.7.2018 do 15.8.2018. 
Účastníci této smlouvy prohlašují, že na směňovaných pozemcích neváznou žádné dluhy 
nebo zástavní práva a že jim je dobře znám stav směňovaných pozemků. 
 

V. 
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. 
 
 

VI. 
Město a UNIT INVEST  tímto sjednávají předkupní právo k pozemkům p.č. 8037/37, orná 
půda ve výměře 598 m2,  a p.č. 8037/38, orná půda ve výměře 598 m2, vše v k.ú. Město Žďár  
a obci Žďár nad Sázavou (dále jen prodávané pozemky), s tím, že si město vyhrazuje, že 
UNIT INVEST, pokud bude chtít prodávané pozemky v budoucnu prodat, darovat nebo jinak 
zcizit, nabídne je nejprve městu a to za stejnou  cenu, jak byla dohodnuta v čl. II této 
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).  

 
 

VII. 
V případě, že doba výstavby stavby přesáhne termín 16.7.2022, sjednává se smluvní pokuta 
ve výši 50.000,-- Kč měsíčně za každý celý kalendářní měsíc takovéhoto prodlení 
s výstavbou stavby. Za zavinění UNIT INVEST 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 
město má zájem na řádném plnění závazků vyplývajících z této  smlouvy. 
Tímto ujednáním o smluvní pokutě nejsou dotčena příslušná ustanovení upravující náhradu 
škody.  
 
 

VIII. 
Město je oprávněno odstoupit od této smlouvy v případě, že: 
-  UNIT INVEST nezahájí výstavbu stavby na prodávaných pozemcích v době platnosti 
povolení, které bylo vydáno stavebním odborem MěÚ Žďár nad Sázavou 



- UNIT INVEST nejpozději do 16.7.2022 nedoloží vydání Kolaudačního souhlasu, 
popřípadě jiného povolení  užívání stavby (kromě povolení zkušebního provozu nebo 
předčasného užívání stavby) 
- UNIT INVEST neuhradí dohodnutou cenu řádně a včas 
V případě, že město od této smlouvy odstoupí, UNIT INVEST se zavazuje do 30 
kalendářních dnů ode dne doručení oznámení města o odstoupení od této smlouvy, uzavřít 
souhlasné prohlášení tak, aby mohl být v katastru nemovitostí učiněn příslušný zápis 
prokazující vlastnictví města k prodávaným pozemkům s tím, že UNIT INVEST ponese ze 
svého veškeré náklady spojené se zpětným zápisem prodávaných pozemků v katastru 
nemovitostí ve prospěch města Žďáru nad Sázavou. 
 
 
 

IX. 
Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města UNIT INVEST 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.  
 
UNIT INVEST 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. UNIT INVEST si je 
zároveň vědom svých práv upravených příslušnými předpisy ČR a EU. 
 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 
UNIT INVEST 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  
 
 
 
 
 
 
…………………………………….    ………………………………….. 
Mgr. Zdeněk  N a v r á t i l     Jiří  P e ř i n a 
starosta města Žďáru nad Sázavou     jednatel společnosti 
 
 
       

 
 

 



Y X
Kód 

kvality Poznámka
1 642125,19 1113605,49 3

2 642099,54 1113610,02 3

3 642103,53 1113632,62 3

4 642129,18 1113628,09 3

5 642095,78 1113623,27 3

6 642070,13 1113627,79 3

7 642074,12 1113650,39 3

8 642099,77 1113645,87 3

Seznam sou�adnic  (S-JTSK)

�íslo bodu
Sou�adnice pro zápis do KN
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Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o uzavření budoucí směnné smlouvy a smlouvy 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 starostou Mgr. Zdeňkem Navrátilem  
na straně jedné (dále jen město) 
 
a 
 
společností  UNIT INVEST, spol. s r.o.,  IČ 26227924,  se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár 
nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, zastoupenou panem Jiřím Peřinou, jednatelem 
společnosti, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
sp. zn. C 38357, 
na straně druhé (dále jen UNIT INVEST) 
 
t a k t o:  
 
Shora uvedení účastníci uzavřeli dne 8.9.2017 Smlouvu o uzavření budoucí směnné smlouvy a 
smlouvy o zřízení předkupního práva (dále jen Smlouva), předmětem které je závazek města, že 
při splnění podmínek ve smlouvě stanovených převede společnosti UNIT INVEST vlastnické 
právo k části pozemku p.č. 8037/2 v k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, v maximální 
výměře 3 360 m2 v rozsahu a umístění, vyznačeném v mapovém podkladu, který tvoří přílohu č. 
1 této smlouvy a společnost  UNIT INVEST na části shora uvedeného pozemku, za podmínek 
dále stanovených smlouvou, postaví novostavbu 4 bytových domů, v souladu s povolením 
stavby, vydaným stavebním odborem Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou (dále jen 
stavba).  
 
Shora uvedení účastníci se dohodli na změně Smlouvy, a to následovně:  
 

I. 
Město prohlašuje, že je vlastníkem pozemku p.č. 8037/2, orná půda, 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. 
 
UNIT INVEST je vlastníkem pozemku p.č. 9056, orná půda ve výměře 1 900 m2, zapsaného v 
katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální 
pracoviště Žďár nad Sázavou  na LV č. 1861, obec Žďár nad Sázavou, k.ú. Město Žďár. 
 
Město při splnění podmínek v této smlouvě stanovených převede společnosti UNIT INVEST 
vlastnické právo k části pozemku p.č. 8037/2 v k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, v 
maximální výměře 1.680 m2 v rozsahu a umístění, vyznačeném v mapovém podkladu, který 
tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.  
UNIT INVEST se zavazuje na části shora uvedeného pozemku, za podmínek dále stanovených 
touto smlouvou, postavit novostavbu 2 bytových domů v souladu s povolením stavby, vydaným 
stavebním odborem Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou (dále jen stavba).  
 
UNIT INVEST, při splnění podmínek v této smlouvě stanovených, převede městu vlastnické 
právo k pozemku p.č. 9056, orná půda ve výměře 1 900 m2, zapsaného  v katastru nemovitostí 
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u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad 
Sázavou  na LV č. 1861, obec Žďár nad Sázavou, k.ú. Město Žďár. 
 
Předmětem této smlouvy je stanovení podmínek směnné smlouvy, která bude uzavřena mezi 
městem a společností UNIT INVEST a vytvoření závazku pro smluvní strany tuto směnnou 
smlouvu při splnění smluvních podmínek uzavřít. 
Smluvní strany se jednomyslně dohodly na tom, že směnná smlouva bude mít zejména 
následující znění: 
======================================================================== 

 S m ě n n á    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 starostou Mgr. Zdeňkem Navrátilem  
na straně jedné (dále jen město) 
 
a 
společností UNIT INVEST, spol. s r.o.,  IČ 26227924,  se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár 
nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, zastoupenou panem Jiřím Peřinou, jednatelem 
společnosti, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
sp. zn. C 38357, na straně druhé  (dále jen UNIT INVEST) 

 
I. 

Město prohlašuje, že je vlastníkem pozemku p.č. 8037/2, orná půda, 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. 
 
UNIT INVEST je vlastníkem pozemku p.č. 9056, orná půda ve výměře 1 900 m2, zapsaného  v 
katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální 
pracoviště Žďár nad Sázavou  na LV č. 1861, obec Žďár nad Sázavou, k.ú. Město Žďár.  

 
II. 

1. Město převádí společnosti UNIT INVEST vlastnické právo k části pozemku p.č. 8037/2, 
orná půda, v celkové  výměře …… m2, maximálně však ve výměře 1 680 m2,  nově označeném 
dle  geometrického plánu č……jako pozemek p.č……, pozemek p.č. …. v k.ú. Město Žďár, obec 
Žďár nad Sázavou,  za účelem výstavby novostavby 2 bytových domů, v souladu s povolením 
stavby, vydaným stavebním odborem Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou (dále jen 
stavba), a UNIT INVEST tyto pozemky nabývá do svého výlučného vlastnictví. 
Hodnota pozemků je stanovena ve výši 2.152 Kč/m2, když k této hodnotě bude připočtena 
platná sazba DPH, pokud budou převáděné pozemky této dani podléhat. 
2. Pozemky jsou převáděny za účelem výstavby stavby, a UNIT INVEST se zavazuje shora 
uvedené pozemky použít pouze k tomuto účelu a výše uvedenou stavbu na nich postavit.  
 

III. 
UNIT INVEST převádí městu vlastnické právo k  pozemku p.č. 9056, orná půda ve výměře 
1 900 m2, zapsaného  v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v 
Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou  na LV č. 1861, obec Žďár nad Sázavou, k.ú. 
Město Žďár a město tyto pozemky nabývá do svého výlučného vlastnictví. 



Hodnota shora uvedeného pozemku je stanovena ve výši 350 Kč/m2, když k této hodnotě bude 
připočtena platná sazba DPH, pokud bude pozemek této dani podléhat. 
 
 

IV. 
UNIT INVEST se zavazuje zaplatit městu rozdíl v hodnotě ceny pozemků do 30 dnů ode dne 
podpisu této smlouvy na základě daňového dokladu, který mu bude městem při podpisu této 
smlouvy předán. 
3. Obě smluvní strany se dohodly, že město bezodkladně po té, co bude UNIT INVESTEM 
zaplacen městu rozdíl v hodnotě pozemků řádně a včas, předá návrh na vklad vlastnického 
práva ke shora převáděným pozemkům do katastru nemovitostí včetně vyhotovení Směnné 
smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva Katastrálnímu úřadu pro Vysočinu se sídlem 
v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou.  

 
 

V. 
Město prohlašuje, že splnilo 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 ….. Záměr města 
směnit shora uvedené pozemky byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu ve Žďáře nad 
Sázavou od 23.6.2017 do 23.7.2017 a od 31.7.2018 do 15.8.2018. 
 
 

VI. 
Smluvní strany tímto sjednávají předkupní právo k městem převáděným pozemkům podle této 
smlouvy s tím, že si město vyhrazuje, že pokud UNIT INVEST bude chtít nabyté pozemky 
v budoucnu prodat, darovat nebo jinak zcizit, nabídne pozemky nejprve městu, a to za stejnou 
cenu, jak byla dohodnuta v čl. II této směnné 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). 

 

VII. 
V případě, že doba výstavby stavby přesáhne termín 60 měsíců ode dne nabytí právní moci 
stavebního 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 UNIT INVESTU 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 město má zájem na řádném plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. 
Tímto ujednáním o smluvní pokutě nejsou dotčena příslušná ustanovení upravující náhradu 
škody.  
 

VIII. 
Město je oprávněno odstoupit od této smlouvy v případě, že: 
-  UNIT INVEST nezahájí výstavbu stavby na prodávaných pozemcích v době platnosti 
povolení, které bylo vydáno stavebním odborem MěÚ Žďár nad Sázavou 
- UNIT INVEST nejpozději do 60 měsíců ode dne povolení stavby nedoloží vydání 
Kolaudačního souhlasu, popřípadě jiného povolení  užívání stavby (kromě povolení zkušebního 
provozu nebo předčasného užívání stavby) 



- UNIT INVEST neuhradí rozdíl v hodnotě směňovaných pozemků řádně a včas 
 

IX. 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 
UNIT INVEST výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů. 
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru 
smluv zajistí město. 
 
======================================================================== 
 

II. 
Předpoklady pro uzavření směnné smlouvy 

Směnná 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 společnosti UNIT INVEST, a to nejpozději do 20 
kalendářních dnů ode dne doručení výzvy společnosti UNIT INVEST městu a schválení 
v nejbližším zastupitelstvu města Žďáru nad Sázavou, které se bude konat po doručení výzvy 
společnosti UNIT INVEST, nejpozději však do zahájení řízení o povolení užívání stavby 
(kolaudační souhlas apod.). UNIT INVEST se zavazuje zaslat výzvu k uzavření směnné smlouvy 
a smlouvy o zřízení předkupního práva tak, aby návrh na uzavření této smlouvy mohl být 
schválen v zastupitelstvu města Žďáru nad Sázavou v době před podáním návrhu na zahájení 
kolaudačního řízení. 
 
 

III. 
UNIT INVEST  se zavazuje při výstavbě bytových domů  dodržet Závazné regulativy pro bytové 
domy, kterými jsou: 

- bytové domy budou mít maximálně 4. nadzemní podlaží a 1. podzemní podlaží, přičemž 
1. nadzemní podlaží bude oproti ulici částečně zapuštěné 

- půdorysné rozměry domů budou přibližně čtvercové o hraně maximálně 20m 

- uliční čára je stanovena jako nepřekročitelná čelní poloha zástavby směrem do ulice 

- odstavná a parkovací stání pro obyvatele budou řešeny v bytovém domě. Bude zajištěna 
příležitostná parkovací stání. Příležitostná parkovací stání nemusí být zastřešená 

- domy budou zastřešeny plochou střechou 

- materiály použité na fasádě - omítka, keramický obklad, dřevěný obklad, pohledový 
beton. Omítka bude opatřena nátěrem bíle nebo šedé barvy. Případné členění fasády 
bude řešeno různými materiály, ne pouze barevným nátěrem. Zábradlí oken, lodžií, nebo 
balkonů bude, kromě výše zmíněných materiálů, kovové, nebo skleněné 

- v průběhu projekčních prací bude vypracována architektonická studie a bude předložena 
městskému architektovi 

- provést na své náklady geologický průzkum, vynětí ze ZPF, archeologický průzkum, a 
dále nést na své náklady poplatky za připojení a jiné vyvolané investice.  

a dále regulativy vyplývající z územního plánu města, kterými jsou: 
 



- odstavná a parkovací stání pro obyvatele budou řešeny v bytovém domě. Budou 
zajištěna příležitostná parkovací stání. Příležitostná parkovací stání nemusí být 
zastřešená (min. 1 odstavná plocha pro 1 bytovou jednotku, 60% garáže integrované 
s obytnými objekty a ze 40 % parkoviště) 

- podmínkou pro stavbu objektů pro bydlení v blízkosti kapacitní komunikace je prokázání 
toho, že negativní účinky dopravy budou vyloučeny prostřednictvím navržených 
konkrétních opatření 

- intenzita využití pozemku – index zastavěné plochy je max. 0,3. Plošné zastoupení 
zeleně na terénu v zastavitelné ploše bydlení v bytových domech (BH) je min. 30%, podíl 
zeleně je stanoven pro funkční plochu i dílčí plochu jednotlivého záměru v dané funkční 
ploše 

- dešťové vody budou v maximální možné míře uváděny do vsaku nebo zdrženy. 

 
IV. 

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 60 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 UNIT INVEST nebo město 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 převáděných 
pozemcích postavené, nejpozději však do 60 měsíců ode dne povolení stavby, neuzavře 
s druhou smluvní stranou směnnou smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva, 
předmětem které bude převod shora uvedených pozemků, sjednává se smluvní pokuta ve výši 
50.000 Kč měsíčně za každý celý kalendářní měsíc takovéhoto prodlení s uzavřením směnné 
smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva v souladu s touto smlouvou. 
3.  Výše smluvní pokuty je stanovena vzhledem k tomu, že jde o zájmové a rozvojové 
území města a město má zájem na řádném plnění závazků vyplývajících z této směnné 
smlouvy. 
4. Tímto ujednáním o smluvní pokutě nejsou dotčena příslušná ustanovení upravující 
náhradu škody.  
 
 

V.  
Město je oprávněno odstoupit od této smlouvy v případě, že: 
-  UNIT INVEST nezahájí výstavbu stavby na prodávaném pozemku v době platnosti 
povolení, které bylo vydáno stavebním odborem MěÚ Žďár nad Sázavou 
- UNIT INVEST nejpozději do 60 měsíců ode dne povolení stavby nedoloží budoucímu 
prodávajícímu vydání Kolaudačního souhlasu, popřípadě jiné povolení  užívání stavby (kromě 
povolení předčasného užívání nebo zkušebního provozu) 
-  UNIT INVEST do 60 měsíců ode dne povolení stavby neuzavře s budoucím 
prodávajícím směnnou smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva, předmětem které bude 
převod shora uvedených pozemku do vlastnictví města.  
 
 

VI. 
Obě smluvní strany se dohodly, že UNIT INVEST je oprávněn od počátku bezúplatně užívat 
pozemky, jejichž převod je předmětem této smlouvy, a to za účelem výstavby stavby. Právo 



užívání pozemků vzniká dnem podpisu této smlouvy a trvá do doby převodu těchto pozemků do 
vlastnictví společnosti UNIT INVEST. 

 
VII. 

Město prohlašuje, že splnilo 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 7.9.2017 a 6.9.2018. 
Záměr města směnit shora uvedené pozemky byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu 
ve Žďáře nad Sázavou od 23.6.2017 do 23.7.2017 a od 31.7.2018 do 15.8.2018. 
 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 
UNIT INVEST výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů. 
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru 
smluv zajistí město. 
 

 
 

Ve Žďáře nad Sázavou dne  
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………….  ……………………………………………….….. 
Mgr. Zdeněk  N a v r á t i l   Jiří  P e ř i n a 
starosta města Žďáru nad Sázavou   jednatel společnosti UNIT INVEST, spol. s r.o. 
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n) - Město Žďár nad Sázavou je vlastníkem pozemku p. č. 9926 – orná půda v celkové 
výměře 544 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Vetla“. Jedná se o bývalou zemědělskou 
cestu, jejíž část ve výměře cca 520 m2 je v současné době rozorána v rámci užívání 
zemědělských pozemků (v příloze vyznačeno modře). V současné době je využívána 
cesta, která vede přímo z křižovatky (rozcestí) přes pozemek p. č. 9927 – orná půda 
v k.ú. Město Žďár, zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se 
sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3140, obec Žďár nad 
Sázavou, který je ve spoluvlastnictví Ing. R. D., trvale bytem Opočnice (podíl id. ½) a pí 
J. S., trvale bytem Počítky (podíl id. ½). Jedná se o část tohoto pozemku ve výměře cca 
700 m2 (v příloze vyznačeno červeně). 
S ohledem na to, že pro město je nutné zachování cesty jako příjezdu k městským 
rybníkům v lokalitě „Vetla“, byli osloveni zmínění vlastníci, zda by byli ochotni dotčené 
části pozemků cest směnit dle skutečného stavu a narovnat tak i stav v evidenci 
nemovitostí. Pro zjištění rozdílu – výměr částí těchto pozemků p. č. 9926 a 9927 v k. ú. 
Město Žďár bude objednáno geometrické zaměření a vyhotovení GP, který bude 
podkladem pro směnnou smlouvu s případným doplatkem rozdílu ve výměře 
směňovaných pozemků. 
  
Vyjádření odboru rozvoje a územního plánování MěÚ ZR:  
Souhlasíme se směnou pozemků bez připomínek. 
 
Vyjádření správce městských lesů a rybníků:  
Souhlasím se směnou pozemků, potřebný pozemek pro přístupovou cestu k městským 
rybníkům v lokalitě „Vetla“.  
 
- Rada města dne 30. 7. 2018 po projednání schválila vyhlášení záměru na směnu 
pozemků, a to části 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 - p. č. 9926 – orná 
půda ve výměře cca 520 m2 v k. ú. Město Žďár (bývalá zemědělská cesta, jejíž část je 
v současné době rozorána v rámci užívání zemědělských pozemků) za část pozemku 
p.č. 9927 – orná půda ve výměře cca 700 m2 (využívaného v současnosti jako cesta, 
která vede přímo z křižovatky - rozcestí lesních cest v lokalitě „Vetla“) 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. 3140, obec Žďár nad 
Sázavou, ve spoluvlastnictví Ing. R. D., trvale bytem Opočnice (podíl id. ½) a pí J. S., 
trvale bytem Počítky (podíl id. ½) – vše dle mapového podkladu v lokalitě „Vetla“ s tím, 
že přesná výměra částí směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím 
GP a s doplatkem rozdílu ve výměře směňovaných pozemků s tím, že záměr bude 
zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dnů. 
 
- Záměr byl zveřejněn na úřední desce města v době od 31. 7. do 15. 8. 2018. 
 
- Při zaměření v terénu byl zhotoven návrh GP č. 4366-90/2018 pro rozdělení pozemku 
cesty takto: 
Z původního rozoraného obecního pozemku bývalé polní cesty p. č. 9926 – orná půda 
byl oddělen díl ve výměře 503 m2, který byl nově označen jako p. č. 9926/1 ve výměře 
503 m2 a tento pozemek bude městem vyměněn shora uvedeným spoluvlastníkům za 
část jejich pozemku z pův. p. č. 9927 – orná půda, a to nově oddělený díl ve výměře 683 
m2, který je nově označen jako p. č. 9927/1 ve výměře 683 m2 a je ve skutečnosti užíván 
jako veřejná spojovací cesta v lokalitě „Vetla“ – vše v k. ú. Město Žďár. 
 
- Na základě geometrického zaměření činí rozdíl ve výměře směňovaných pozemků 180 
m2 ve prospěch soukromých vlastníků. S těmito bylo dohodnuto, že jim město uhradí 
rozdíl za cenu ve výši 150 Kč/m2, s čímž oba spoluvlastníci souhlasí.    



Odůvodnění ceny: 
Pro majetkoprávní vypořádání pozemků ostatních přístupových komunikací, cyklostezek 
a lesních a polních cest byla již dříve v obdobných případech na základě znaleckého 
ocenění a s doporučením rady a zastupitelstva města stanovena cena ve výši 150 Kč/m2.  
 
Finanční dopad do rozpočtu města: 
- výdaj za doplatek ceny směňovaných pozemků ve výši 27.000 Kč 
 
Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit 
směnu pozemků, a to části 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 – 
dle GP č. 4366-90/2018 pro rozdělení pozemku cesty z pův. p. č. 9926 – orná půda 
odděleného dílu ve výměře 503 m2 v k. ú. Město Žďár (bývalá zemědělská cesta, jejíž 
část je v současné době rozorána v rámci užívání zemědělských pozemků) za část 
pozemku p. č. 9927 – orná půda ve výměře cca 700 m2 (využívaného v současnosti jako 
cesta, která vede přímo z křižovatky - rozcestí lesních cest v lokalitě „Vetla“) 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. 3140, obec Žďár nad 
Sázavou, ve spoluvlastnictví Ing. R. D., trvale bytem Opočnice (podíl id. ½) a pí J. S., 
trvale bytem Počítky (podíl id. ½) – vše dle mapového podkladu v lokalitě „Vetla“  
- doplatek rozdílu ve výměře směňovaných pozemků hrazený městem činí 27.000 Kč  

 (příloha č. 18) 
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o) - 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.  
 
Ing. Z. Š., trvale bytem ZR 2, je vlastníkem garáže, která je postavená na pozemku ve 
vlastnictví města p. č. 6591 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 180.000 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. 4515, obec Žďár nad Sázavou, ve vlastnictví Ing. Z. Š., trvale bytem ZR 2, postavené 
na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 6591 - zastavěná plocha ve 
výměře 18 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 180.000 Kč.  

          (příloha č. 19) 
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p) - Ing. J. J., trvale bytem ZR 1, požádal o odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru 
nad Sázavou, a to části p. č. 3211 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře cca 
20 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem výstavby garáže pro osobní automobil navazující 
na řadu stávajících garáží v lokalitě ul. Vysocká, ZR 5.  

 
Vyjádření odboru rozvoje a územního plánování MěÚ ZR:  
Nesouhlasíme, pro řadové garáže se pozemky města neprodávají (velká plocha x malé 
využití). 

 
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR:  
Nejsou připomínky. 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu 
města ke schválení 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 části p. č. 3211 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře cca 20 m2 
v k. ú. Město Žďár – za účelem výstavby garáže pro osobní automobil navazující na řadu 
stávajících garáží v lokalitě ul. Vysocká, ZR 5 – na základě podané žádosti. 

(příloha č. 20) 
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q) - Paní B. B., trvale bytem ZR 1, požádala o odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru 
nad Sázavou, a to části p. č. 5333/2 – trvalý travní porost ve výměře cca 40 m2 a p. č. 
5334/1 – trvalý travní porost ve výměře 531 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem rozšíření 
stávající přiléhající zahrady u RD v ul. Jamská, ZR 1. 

 
Vyjádření odboru rozvoje a územního plánování MěÚ ZR:  
Nedoporučujeme. Připravuje se propojka Jamská x Brněnská x Novoměstská. Je nutné 
koncepčně řešit celou lokalitu. 

 
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR:  
Nejsou připomínky. 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu 
města ke schválení vyhlášení záměru na odprodej pozemků 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 části p. č. 5333/2 – trvalý travní porost ve výměře cca 40 m2 a p. č. 5334/1 
– trvalý travní porost ve výměře 531 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem rozšíření stávající 
přilehlé zahrady p. č. 5334/3 u RD č.p. 2294/43 v ul. Jamská, ZR 1 – na základě podané 
žádosti. 

(příloha č. 21) 
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r) - Pan J. V., trvale bytem ZR 6, požádal o odprodej nemovitostí ve vlastnictví města 
Žďáru nad Sázavou, a to pozemku p. č. 1143 ve výměře 331 m2, jehož součásti je stavba 
RD č.p. 659, popř. pozemku p. č. 1144 – zahrada ve výměře 567 m2 – vše v k. ú. Město 
Žďár v lokalitě ul. Dr. Drože, ZR 1 – za účelem výstavby rodinného domu. 

 
Vyjádření odboru rozvoje a územního plánování MěÚ ZR:  
Nedoporučujeme – ponechat pro potřeby města. 

 
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR:  
Nejsou připomínky. 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 
 
Návrh usnesení: Rada města po projednání neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu 
města ke schválení vyhlášení záměru na odprodej nemovitostí ve vlastnictví města 
Žďáru nad Sázavou, 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, a to pozemku p. č. 1143 ve výměře 331 m2, jehož součásti je stavba 
RD č.p. 659, popř. pozemku p. č. 1144 – zahrada ve výměře 567 m2 – vše v k. ú. Město 
Žďár v lokalitě ul. Dr. Drože, ZR 1 – za účelem výstavby rodinného domu – na základě 
podané žádosti. 

(příloha č. 22)  
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