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ŽĎÁR NAD Sft2.AVOU 

MATERIÁL BEZ OSOBNíCH ÚDAJŮ 
MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAvou 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA Č. 24 

DNE: 21.10.2019 JEDNACí ČíSLO: 378/2019/0P 

NÁZEV: 

Prodej pozemků pro výstavbu RD 

ANOTACE: 

Prodej pozemků pro výstavbu RD v ulici Barvířská - lokalita Klafar, Žďár nad Sázavou 8 

NÁVRH USNESENí: 

Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení majetkoprávní jednání dle 

předloženého návrhu. 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěU, Osek tajemníka a 
správy MěO: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

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

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

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

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

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: Předkládá: majetkoprávní odbor 

majetkoprávní odbor 



Název materiálu: Prodej pozemků pro výstavbu RD 

Počet stran: 2 

Počet příloh : 10 

Popis 
Prodej pozemků pro výstavbu RD v ulici Barvířská -lokalita Klatar, Žďár nad Sázavou B. 

Geneze případu 

Rada města vyhlásila dne 26.8.2019 záměr na prodej 5 pozemků pro výstavbu rodinných domů na 
ulici Barvířská , lokalita Klafar ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 8. Jednalo se o 
prodej: 
pozemku č. 1 v celkové výměře 631 m2

, který se skládá z pozemků : 
p.č. 8065/20, ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 48 m2 

p . č. 8061/6, orná půda ve výměře 16 m2 

p . č . 8037/45, orná půda ve výměře 567 m2 

pozemku č. 2 v celkové výměře 690 m2
, který se skládá z pozemků: 

p . č. 8065/11 , ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 107 m2 

p . č. 8061/3, orná půda ve výměře 325 m2 

p . č. 8037/34, orná půda ve výměře 258 m2 

pozemku č. 3 v celkové výměře 708 m2
, který se skládá z pozemku: 

p . č . 8066/6, orná půda ve výměře 708 m2 

pozemku č. 4 v celkové výměře 734 m2
, který se skládá z pozemků : 

p . č . 8064/5, orná půda ve výměře 356 m2 

p.č. 8065/1 , ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 100 m2 

p . č. 8037/32, orná půda ve výměře 278 m2 

pozemku č. 5 v celkové výměře 1 604 m2
, který se skládá z pozemku: 

p . č. 8069/1, orná půda ve výměře 1 604 m2 

Do vyhlášeného záměru se přihlásili zájemci o prodej pozemků . Vzhledem ke skutečnosti, že na 
každý pozemek se přihlásil více, než jeden zájemce, konala se na prodej každého pozemku 
elektronická aukce. Protokoly z aukce jsou uvedeny v příloze. 

Návrh řešení 

Doporučit zastupitelstvu města prodej 5 pozemků zájemcům , kteří zvítězili v elektronické aukci. 

Varianty návrhu usnesení 
Nejsou 

Dopad do rozpočtu města 
Přijem ve výši zaplacených kupních cen celkem 10.792.460 Kč 



Návrh usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodej pozemků: 
1. p.č. 8065/20, ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 48 m2 

p.č. 8061/6, orná půda ve výměře 16 m2 

2. 

3. 

4. 

5. 

p.č. 8037/45, orná půda ve výměře 567 m2 

v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do 
vlastnictví manželů R D  a Al D  bytem , 591 02 Žďár nad 
Sázavou,  za kupní cenu ve výši 2.060 Kč/m2, tj. celkem za 
1.299.860 Kč. 
Rada města dále doporučuje zastupitelstvu města schválit Kupní smlouvu a smlouvu o 
zřízení před kupního práva v předloženém znění. 
Rada města schvaluje předkupní právo k prodávaným pozemkům, které bude zřízené do 
doby doložení oznámení o užívání stavby RD na prodávaných pozemcích postaveném. 

p.č. 8065/11, ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 107 m2 

p.č. 8061/3, orná púda ve výměře 325 m2 

p.č. 8037/34, orná půda ve výměře 258 m2 

v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do 
vlastnictví ing. H  P  bytem , 591 01 Žďár nad Sázavou,  

 a M P  bytem 56994 Telecí za kupní cenu ve 
výši 2.150 Kč/m2 , tj. celkem za 1.483.500 Kč. 
Rada města dále doporučuje zastupitelstvu města schválit Kupní smlouvu a smlouvu o 
zřízení předkupního práva v předloženém znění. 
Rada města schvaluje předkupní právo k prodávaným pozemkům, které bude zřízené do 
doby doložení oznámení o užívání stavby RD na prodávaných pozemcích postaveném. 

p.č. 8066/6, orná půda ve výměře 708 m2 

v k.ú. Město Žďár a obci Zďár nad Sázavou z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do 
vlastnictví M W  bytem  591 01 Žďár nad Sázavou, č  

za kupní cenu ve výši 2.880 Kč/m2, tj. celkem za 2.039.040 Kč. 
Rada města dále doporučuje zastupitelstvu města schválit Kupní smlouvu a smlouvu o 
zřízení předkupního práva v předloženém znění. 
Rada města schvaluje před kupní právo k prodávanému pozemku, které bude zřízené do 
dOby doložení oznámení o užívání stavby RD na prodávaném pozemku postaveném. 

p.č. 8064/5, orná půda ve výměře 356 m2 

p.č. 8065/1, ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 100 m2 

p.č. 8037/32, orná půda ve výměře 278 m2 

v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do 
vlastníctví manželů pana Ing. L  P a Mgr. A P , oba bytem 

, 591 02 Žďár nad Sázavou, za kupní cenu ve výší 2.430 
Kč/m2 , tj. celkem za 1.783.620 Kč. 
Rada města dále doporučuje zastupitelstvu města schválit Kupní smlouvu a smlouvu o 
zřízení předkupního práva v předloženém znění. 
Rada města schvaluje předkupní právo k prodávaným pozemkům, které bude zřízené do 
doby doložení oznámení o užívání stavby RD na prodávaných pozemcích postaveném. 

p.č. 8069/1, orná půda ve výměře 1 604 m2 

v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do 
vlastnictví P N  bytem 591 02 Žďár nad Sázavou, 

 za kupní cenu ve výši 2.610 Kč/m2 , tj. celkem za 4.186.440 Kč. 
Rada města dále doporučuje zastupitelstvu města schválit Kupní smlouvu a smlouvu o 
zřízení předkupního práva v předloženém znění. 
Rada města schvaluje předkupní právo k prodávanému pozemku, které bude zřízené do 
doby doložení oznámení o užívání stavby RD na prodávaném pozemku postaveném. 
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Nh.~y ~Iekt.onlc\(' ... kce: 

T)'p elektTon;c\(l ... kc",: 

Čas y,hIUení: 

Čili .. konč",,,I: 

Z.ad.yet~l: 

AdmlnlstritOf': 

Mina: 

VÝSLEDKOVÝ PROTOKOL 

Prodej ni a .. kce po,emk .. t.l( pL 8065/20, 8061/6 I 8031/45) 

PrOdeJnl lltktroniclr.' aukce (mlli\ho .ouahu) (1d:1367) 

0 2.10.201909:00 

10.10.201909:28 

Město Ž<f'r rwod ~z.ayou, Žlžkoya 227/ 1, Žd'!ir "Id S'"yOU, pst: 591 01, Česk' republika, 

Mh«t Ž.A. nad Sáuvou, ŽilkoYi! 227/1, Žďár nad S'IIYOU. PSt: 591 Ol, ČesU .... publika, 

CZ< 

Pro urfenl pořadl uchazečO je určujlcl: Celkov' nabidka uchneče 

Poht polotek celkem: 

Počet polofek akt;vnlch: 

poč",t polotek upolítb.nYch do 
celkoyl lum)': 

Protokol jil pla tny k: 

protokol Y)'gene.ov .lon Y: 

UUlU'eč 

Smluynl cena : - CZK 

Smluy,,1 dodayatel : 

Smluynl Clln. dodat lk: - CZK 

10.10.201909:35:57 

10.10.201909 :35 :57 

polotek o bu .. e .. ,ch /celkem 

." 

." 
Celkovl nab ídka uchneče 

1 299 060 

I 295443 

Nedllnou pi'llohou tohoto protokolu jsou protokol, O "čuti jednot1i .. ,ch uchazečO. 

1 

." 



Nhn e lektroniC:ki!= aukc:e: 

Typ elektronic:ki aukce: 

tas vyhl'hnl: 

tu ukonČll nl: 

Zad _va tel: 

Admini.triho r: 

M~n~ : 

VÝSLEDKOVÝ PROTOKOL 

PrvdeJni aukce pcnmku č. 2 (p.č. 8065/11, 8061/3 a 80J7/34) 

I't'ocleJní elekt ronlck' aukce (malého rouahu) (ld:1368) 

02.10.201909:00 

10.10.201910:40 

Misto Žlt' r nad saz.vou, Žižkov. 22.7/1, Žd'lir nad 5J!l."""' , PSt: 591 01, tesU r'J>\Ib~h, 

Město Žd'lir Il<ld S'lIVOU, Žižkova 22.7/1, Žd'lir nad 5J!zavou, PSt; 591 Ol, ta,U rtP\lbllka, 

CZ, 
Pro určeni pofadl uch;neUa je "rčujlcí: Cf.lkov.i nabidka utllatefe 

Polet pololek c:elkem: 

Počet poloiek akt ivnlm: 

počet polohk upočítlvanjch do 
celkov' sumy: 

Protokol je platný k: 

Protokol vy"eneroviÍn v: 

Uc;h_zeč 

Smluvnl cena; - C2K 

Smluvnl dodnatel ; 

Smluvnl COIna dod. te k ; • CZK 

10.10.201910;40;20 

10.10.201910;40:20 

Pololek obu.enyc:h/ c;elkem 

'" 
'" 

Celkod n abldk. ur;huet .. 

1 <laJ 500 

1455210 

Pol_dl OI r;hnete 

NedUno" pfílohou tohoto protokolu jsou protokoly o "častl jednotl ivých OIchuetO. 

su. 

,,, 



Nbe" elektroniC:k' .... kce: 

Typ elekt.onlc:k' ."kce: 

Ču ",hIUenl: 

Ča5 "konun!: 

Z.dav.tel: 

VÝSLEDKOVÝ PROTOKOL 

Prodejnlllukce po2emku Č. 3 (p .č. 8066/6) 

ProdeJnI elektronkY .ukce (mal'hO .ou.hu) (id: I J69) 

02.10.201909:00 

10.10.2019 H :02 

Město Žďá. nad SálaVO\!, Žižkova 227/1, Žďá. nad SíznO\l, PSč: 591 01, Ceska f1!publlka, 

Admlnlst • .Iotor: Město td\lr nad SálaVO\!, tUkova 227/1, Ženir nad S,u~, psC: 591 Ol, CMU n:publik., 

Mine: CZK 

Pro ur~nr pofadl uchazeětl je urtuj!d: CelkOv", nabldka uchu.če 

Počet polo!ek celkem: 

Počet polotek aktivnlch: 

Počet položek lIIpočithenid\ do 
celko .. ' . umy: 
Protokol je platni k: 

Protoko l vygenerov'" v: 

10,10.2019 14 :03:39 

10.10.20 19 14 :03:39 

Uche~eě  

Sml ... "nl cena:· CZK 

Smluvn! dod.vatel : 

Smluvnl cene dodatek : - CZK 

'" 
'" '" 

Celkod nab ldka "chlle-č. 

2 039 040 

2035 500 

1806816 

Nedllno" pflloho ... tohoto protokolu jsou protokolV O účasti JednotllviC:h ... chazečtl. 

Stav 

1 

'" 



VÝSLEDKOVÝ PROTOKOL 

Nhev elektronic:k' .... ku: ProdejRl aukce pozemku č. 4 (p.č. 8064/5, 6065/1 II 8037/32) 

Typ elekt.ronlck6 lIukce: Prodejni elektronicU aukce (mal6i>o rozsahu) (ld: 1J70) 

Ču vrhlU ení: 02.10.201909:00 

Ču ukoněen!: 11.10.201909:28 

Zadavatel: Mis iI) Žd'oir n~d Sázavou, Žilkova 227/1, Žďár Ol.3d SáuYO\l, Pst: 591 Ol, t.$ká republika, 

Administrátor: Misto Žďár nad SánvOlJ, Žilkova 22711. Ž ď.i, nad Sázavou, PSČ: 591 01, Česk' re publika,  

Mlin .. : CZK 

Pro určení pořl,dl uchnelCl je u.bojler : Celková nabldka ucharete 

Potel položek celke m : 

Počel pololek akllvnlch: 

Počet poloiek upotlth;onj'ch do 
o;elkové sumy: 

Protokol je plOllny k: 

Protokol wyg~n~rov.n v: 

14.10.201906 :45:27 

14.10.201906:45:27 

Ud'luet Poloh" oblluenychl o:elkem 

Smluvní cenil : ' CZK 

Smluwní dodnlltel : 

Smluvnl cenil dod ... k : • CZK 

'1' 
." ." 
." 
." 
~. 

Celkow' nlb ld .... uchu.t a 

1783 620 

1 779950 

1 681 594 

1530390 

1 <1,68 734 

1468 DDD 

"edUnou pfllohou tohoto protokolu jaou protokoly o "tuti jednotlivyeh uehazeUI. 

, , 
• 

su. 

." 



Nbev eleklronickt= ~ .. kce: 

Typ elektronlck' I .. kee: 

ČI$ vyhlUenl: 

Čas uke:.nfenl: 

Z~dlv.tel, 

Adminiltr;!'te:.r , 

Měna: 

Pro určeni pofadi uchuečO jil určuj lci: 

Pe:.čet poldek celkem: 

Počet poloh,k Iktivnidl: 

Počet polohk "'počithlnych de:. 
celkové. "umy: 

Protokol je pletnj' kl 

Protokol vygenerov;!,n v, 

uchueč 

Sml .. vnl eene : - CZK 

Sml .... nl de:.d.vltel : 

Smluvnl cen" dodatek: - CZK 

VÝSLEDKOVÝ PROTOKOL 

Prodejní auk~ pozemku t. S (p.č. 81)69/1) 

Prodejnl elektronlek' ilukce (malého rozsahu) (Id : 1371) 

02. 11).201909 :00 

11.10.201913:12 

Mi5tO Žd'i!or nad S;!,ZIVOU, ŽUkova 227/1. t d'6r nad SMavou, PSČ : 591 Ol, ČeskA repubUka, 

Muto Žd\ir nld Sázavou, Žl2kova 227/1, Žd'llir nad S.iZilVOtJ, PSČ: 591 01, ČHk' republika, 

CZ< 

Celková nabídka uchazeč, 

14.10.2019 06:44 :08 

14.10.201906:44 :08 

Pe:.lo fe k ob"Uln,Ch/ celkem 

'" '" 
4 186 440 

4 170 400 

Nedllnou přltohou tohoto protokolu jl o .. protokoly O úč"tl jednotlivych uchueUI. 

Sta .. 

'" 



Kupní smlouva 
a smlouva o zřízení před kupního práva 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 

Městem Žd'ár nad Sázavou, Žižkova 227/1 , 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 295841 , 
zastoupeným jeho starostou Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, jako prodávajícím na straně jedné 
(dále jen prodávající) 

a 

manž.  r.č .  a Bc. , r.č . , oba bytem 
, Žďár nad Sázavou,  PSČ 591 02 jako kupujícími na 

straně druhé (dále jen kupující) 

I. 
Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem pozemku p.č. 8065/20, ostatní plocha, ostatní 
komunikace ve výměře 48 m2

, pozemku p . č . 8061 /6, orná půda ve výměře 16 m2 a pozemku 
p . č . 8037/45, orná půda ve výměře 567 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. 

II. 
1. Prodávající prodává a převádí kupujícím vlastnické právo k pozemku p.č . 8065/20, 
ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 48 m2

, pozemku p . č . 8061/6, orná půda ve 
výměře 16 m2 a pozemku p.č . 8037/45, orná půda ve výměře 567 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 2.060 Kč/m2 včetně DPH, tj . celkem za 
kupní cenu ve výši 1.299.860 Kč a kupující tyto pozemky 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. 199.860 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 1.299.860 Kč na účet prodávajícího. 
2. Pozemky jsou prodávány se všemi součástmi a příslušenstvím , které bude tvoř it pilíř 

sloužící pro připojení el. energie a plynu a dále část vodovodních a kanalizačních přípojek od 
odboček z hlavních řadů těchto sítí. Pozemky jsou prodávány za účelem výstavby stavby a 
kupující se zavazuj í pozemky použít pouze k tomuto účelu a výše uvedenou stavbu na nich 
postavit. 
3. Obě smluvní strany se dohodly, že prodávající bezodk ladně po té, co bude kupujícími 
zaplacena kupní cena řádně a včas , předá návrh na vklad vlastnického práva ke shora 
uvedeným, prodávaným pozemkům do katastru nemovitostí včetně potřebného počtu 
vyhotovení Kupní smlouvy a smlouvy o zř ízení před kupn ího práva Katastrálnímu ú řadu 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 věc í z a do majetku města . Tento 
převod byl schválen Zastupitelstvem města Žďáru nad Sázavou dne 31 .10.2019. Záměr města 
převést shora uvedené pozemky byl zveřejněn na ú řední desce Městského úřadu ve Žďáře nad 
Sázavou od 2.9.2019 do 30.9.2019 
Zřízení práva předkupního bylo schváleno radou města Žďáru nad Sázavou na zasedání dne 
21 .10.2019. 
Prodávající prohlašuje, že na prodávaných pozemcích neváznou žádné dluhy, věcná nebo 
zástavní práva . Kupující prohlašují , že je jim dobře znám stav prodávaných pozemků . 

IV. 
Ujednání o smluvní pokutě 

1. V případě , že doba výstavby rodinného domu - stavby, na prodávaných pozemcích 
postaveného, za kterou se považuje Protokol ze závěrečné kontrolní prohlídky, kolaudační 
souhlas, popřípadě jiné pravomocné povolení užíváni stavby (dále jen výstavba nebo stavba) 
přesáhne termín 31.12.2023, 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. 
2. Kupující se zavazují do 60 dnů ode dne vydání dokladu o užívání stavby (tj . protokol ze 
závěrečné kontrolní prohlídky, ko laudační souhlas, popřípadě jiné pravomocné povolení užívání 
stavby rodinného domu) přihlásit k trvalému pobytu v rodinném domě , na prodávaných 
pozemcích postaveném a tento trvalý pobyt zde evidovat nejméně po dobu 10 let ode dne 
přihlášení. V případě, že kupující tento závazek nedodrží, sjednává se smluvní pokuta ve výši 
10.000 Kč za každý celý kalendářní měsíc nesplnění závazku přihlášení k trvalému pobytu v 
rod inném domě na prodávaných pozemcích postaveném. 

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

kupující neuhradí sjednanou kupní cenu řádně a včas 
kupující nedoloží prodávajícímu povolení um ístění a provedení stavby (popřípadě j iné 

povolení stavby), vydané stavebním odborem MěÚ Žďár nad Sázavou nejpozději do 31.12.2020 
kupující nezahájí výstavbu rodínného domu na prodávaných pozemcích 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 .12.2023 
V případě, že prodávající od této smlouvy odstoupí, smlouva se od počátku ruší a kupující se 
zavazují do 30ti kalendářn ích 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 př íslušný zápis prokazující vlastnictví prodávajícího 
k pozemku p.č . 8065/20, ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 48 m2

, pozemku p . č. 
8061/6, orná půda ve výměře 16 m2 a pozemku p.č . 8037/45, orná půda ve výměře 567 m2

, 

v k.ú. Město Žďár , obec Žďár nad Sázavou s tím, že kupující ponesou ze svého veškeré 
náklady spojené se zpětným zápisem pozemku p . č . 8065/20, ostatní plocha, ostatní 
komunikace ve výměře 48 m2

, pozemku p . č . 8061 /6, orná půda ve výměře 16 m2 a pozemku 
p . č . 8037/45, orná půda ve výměře 567 m2

, v k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou 



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. 8065/20, ostatní plocha, ostatní komunikace ve 
výměře 48 m2

, pozemku p . č. 8061/6, orná půda ve výměře 16 m2 a pozemku p .č. 8037/45, orná 
půda ve výměře 567 m2

, v k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavouve 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 předkupn í právo a to jako právo věcné ve smyslu 
ustanovení § 2144 a násl. občanského zákoníku k pozemkům , které jsou předmětem převodu 
podle této smlouvy s tím, že si prodávající vyhrazuje, že kupující, pokud budou chtít koupené 
pozemky v budoucnu prodat, darovat nebo jinak převést vlastnické právo k pozemkům , 

nabídnou je nejprve prodávajícímu a to za stejnou kupní cenu, jak byla dohodnuta v čl. II této 
kupní smlouvy a smlouvy o zřízení před kupního práva, navýšenou o doloženou cenu 
rozestavěné stavby ke dni prodeje. Toto předkupní právo se sjednává do doby oznámení o 
užívání stavby RD na prodávaných pozemcích postaveném. 

VII. 
Kupující prohlašují, že byli seznámeni s těmito dokumenty: Pravidla postupu při prodeji 
pozemků pro rodinné domy v lokalitě Klafar - ulice Barvířská a Závazné regulativy pro výstavbu 
rodinných domů Klafar, ulice Barvířská vše ve znění tak, které bylo součástí záměru na prodej 
prodávaných pozemků . 

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. 
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 

Ing. Martin Mrkos, AC CA 
starosta města Žďáru nad Sázavou 

Bc.



Kupní smlouva 
a smlouva o zřízení před kupního práva 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezí: 

Městem Žďár nad Sázavou, Žížkova 227/1 , 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 295841, 
zastoupeným jeho starostou Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, jako prodávajícím na straně jedné 
(dále jen prodávající) 

a 

Ing. , r.č. , bytem Žďár nad Sázavou, 
 PSČ 591 01 a 

, r.č . , bytem  569 94 Telecí 
jako kupujícími na straně druhé (dále jen kupuj ící) 

I. 
Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem pozemku p . č . 8065/11 , ostatní plocha, ostatní 
komunikace ve výměře 107 m2

, pozemku p.č . 8061/3, orná půda ve výměře 325 m2 a pozemku 
p . č . 8037/34, orná půda ve výměře 258 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. 

II. 
1. Prodávající prodává a převádí kupujícím vlastnické právo k pozemku p . č . 8065/11 , 
ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 107 m2

• pozemku p . č. 8061/3, orná půda ve 
výměře 325 m2 a pozemku p . č. 8037/34, orná půda ve výměře 258 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 2.150 Kč/m2 včetně DPH, tj. celkem za 
kupní cenu ve výši 1.483.500 Kč a kupující tyto pozemky za dohodnutou kupní cenu kupují do 
podílového spoluvlastnictví s tím, že spoluvlastnický podíl každého z nich bude činit Z2. 
Kupující již uhradili zálohu na kupní cenu ve výši 100.000 Kč na účet prodávajícího. Doplatek 
kupní ceny ve výši 1. 383.500 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 1.483.500 Kč na účet prodávajícího. 
2. Pozemky jsou prodávány 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. Pozemky jsou prodávány za účelem výstavby stavby a 
kupující se zavazují pozemky použít pouze k tomuto účelu a výše uvedenou stavbu na nich 
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 
uvedeným, 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 pracovíště 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 31 .10.2019. Záměr města 
převést shora uvedené pozemky byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu ve Žďáře nad 
Sázavou od 2.9.2019 do 30.9.2019 
Zřízení práva předkupního bylo schváleno radou města Žďáru nad Sázavou na zasedání dne 
21 .10.2019. 
Prodávající prohlašuje, že na prodávaných pozemcích neváznou žádné dluhy, věcná nebo 
zástavní práva. Kupující prohlašují , že je jim dobře znám stav prodávaných pozemků . 

IV. 
Ujednání o smluvní pokutě 

1. V případě , že doba výstavby rod inného domu - stavby, na prodávaných pozemcích 
postaveného, za kterou se považuje Protokol ze závěrečné kontrolní prohlídky, kolaudační 
souhlas, popřípadě jiné pravomocné povolení užívání stavby (dále jen výstavba nebo stavba) 
přesáhne termín 31.12.2023, 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. 
2. Kupující se zavazují do 60 dnů ode dne vydání dokladu o užívání stavby (tj. protokol ze 
závěrečné kontrolní prohlídky, kolaudační souhlas, popřípadě jiné pravomocné povolení užívání 
stavby rodinného domu) přihlásit k trvalému pobytu v rodinném domě , na prodávaných 
pozemcích postaveném a tento trvalý pobyt zde evidovat nejméně po dobu 10 let ode dne 
přihlášení. V případě, že kupující tento závazek nedodrží, sjednává se smluvní pokuta ve výši 
10.000 Kč za každý celý kalendářní měsíc nesplnění závazku přihlášení k trvalému pobytu v 
rodinném domě na prodávaných pozemcích postaveném. 

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 .12.2020 
kupující nezahájí výstavbu rodinného domu na prodávaných pozemcích 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 .12.2023 
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 zřízen í před kupního práva, uzavřít souhlasné prohlášení tak, 
aby mohl být v katastru nemovitostí učiněn příslušný zápis prokazující vlastnictví prodávajícího 
k pozemku p . č . 8065/11 , ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 107 m2

, pozemku p . č. 
8061/3, orná půda ve výměře 325 m2 a pozemku p . č . 8037/34, orná půda ve výměře 258 m2

, 

v k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou s tím, že kupující ponesou ze svého veškeré 
náklady spojené se zpětným zápisem pozemku p . č. 8065/11 , ostatní plocha, ostatní 
komunikace ve výměře 107 m2

, pozemku p . č . 8061/3, orná půda ve výměře 325 m2 a pozemku 
p.č . 8037/34, orná půda ve výměře 258 m2

, v k.ú. Město Žďár , obec Žďár nad Sázavou 



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 . 8065/11 , ostatní plocha, ostatní komunikace ve 
výměře 107 m', pozemku p.č . 8061/3, orná půda ve výměře 325 m' a pozemku p . č . 8037/34, 
orná půda ve výměře 258 m', v k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavouve 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 pozemkům , které jsou předmětem převodu 
podle této smlouvy s tím, že si prodávající vyhrazuje, že kupující, pokud budou chtít koupené 
pozemky v budoucnu prodat, darovat nebo jinak převést vlastnické právo k pozemkům , 

nabídnou je nejprve prodávajícímu a to za stejnou kupní cenu, jak byla dohodnuta v čl. II této 
kupní smlouvy a smlouvy o zřízení před kupního práva, navýšenou o doloženou cenu 
rozestavěné stavby ke dni prodeje. Toto předkupní právo se sjednává do doby oznámení o 
užívání stavby RD na prodávaných pozemcích postaveném. 

VII. 
Kupující prohlašují , že byli seznámeni s těmito dokumenty: Pravidla postupu při prodeji 
pozemků pro rodinné domy v lokalitě Klafar - ulice Barvířská a Závazné regulativy pro výstavbu 
rodinných domů Klafar, ulice Barvířská vše ve znění tak, které bylo součástí záměru na prodej 
prodávaných pozemků. 

VIII. 
Podle této smlouvy zaplse 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. 
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 

Ing. Martin Mrkos, ACCA 
starosta města Žďáru nad Sázavou 

 



Kupní smlouva 
a smlouva o zřízení před kupního práva 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 

Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 295841, 
zastoupeným jeho starostou Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, jako prodávajícím na straně jedné 
(dále jen prodávající) 

a 

, r . č.  bytem  Žďár nad Sázavou, 
 PSČ 591 01 , jako kupující na straně druhé (dále jen kupující) 

I. 
Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem pozemku p . č . 8066/6, orná půda ve výměře 708 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 kupující vlastnické právo k pozemku p . č. 8066/6, orná 
půda ve výměře 708 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 2.880 Kč/m2 včetně DPH, tj . celkem za kupní cenu ve výši 2.039.040 Kč a 
kupující tento pozemek za dohodnutou kupní cenu kupuje do svého výlučného vlastnictví. 
Kupující již uhradila zálohu na kupní cenu ve výši 100.000 Kč na účet prodávajícího. 
Doplatek kupní ceny ve výši 1.939.040 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 kupující předán při podpisu této smlouvy. Za okamžik zaplacení kupní 
ceny se považuje den připsání částky ve výši 2.039.040 Kč na účet prodávajícího. 
2. Pozemek je prodáván se všemi součástmi a příslušenstvím , které bude tvořit pilíř 

sloužící pro připojen í 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 kupující 
zaplacena kupní cena řádně a včas , předá návrh na vklad vlastnického práva ke shora 
uvedenému, prodávanému pozemku do katastru nemovitostí včetně potřebného počtu 
vyhotovení Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva Katastrálnímu úřadu pro 
Vysočínu se sídlem v Jihlavě , Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou. 

III. 
Prodávajicí 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 31 .10.2019. Záměr města 



převést shora uvedený pozemek byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu ve Žďáre nad 
Sázavou od 2.9.2019 do 30.9.2019 
Zřízení práva předkupního bylo schváleno radou města Žďáru nad Sázavou na zasedání dne 
21.10.2019. 
Prodávající prohlašuje, že na prodávaném pozemku neváznou žádné dluhy, věcná nebo 
zástavní práva. Kupující prohlašuje, že je jí dobře znám stav prodávaného pozemku. 

IV. 
Ujednání o smluvní pokutě 

1. V případě , že doba výstavby rodinného domu - stavby na prodávaném pozemku postavené, 
za kterou se považuje Protokol ze závěrečné kontrolní prohlídky, kolaudační souhlas, popřípadě 
jiné pravomocné povolení užívání stavby (dále jen výstavba) přesáhne termín 31 .12.2023, 
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. 
2. Kupující se zavazuje do 60 dnů ode dne vydání dokladu o užívání stavby (tj . protokol ze 
závěrečné kontrolní prohlídky, kolaudační souhlas, popřípadě jiné pravomocné povolení užívání 
stavby rodinného domu) přihlásit k trvalému pobytu v rodinném domě, na prodávaném 
pozemku postaveném a tento trvalý pobyt zde evidovat nejméně po dobu 10 let ode dne 
přihlášeni. V případě, že kupující tento závazek nedodrží, sjednává se smluvní pokuta ve výši 
10.000 Kč za každý celý kalendářní měsíc nesplnění závazku přihlášení k trvalému pobytu v 
rodinném domě na prodávaném pozemku postaveném. 

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 .12.2020 
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 31.12.2023 
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 přísl ušný zápis prokazující vlastnictví prodávajícího 
k pozemku p . č . 8066/6, orná půda ve výměře 708 m2

, v k_ú. Město Žďár, obec Žďár nad 
Sázavou s tím , že kupující ponese ze svého veškeré náklady spojené se zpětným zápisem 
pozemku p.č . 8066/6, orná půda ve výměře 708 m2

, v k_ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou 
v katastru nemovitostí ve prospěch města Žďáru nad Sázavou. Prodávající vrátí kupující 
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 kupující do 7 dnů ode dne 
zápisu vlastnického práva k pozemku p . č . 8066/6, orná půda ve výměře 708 m2

, v k.ú. Město 
Žďár, obec Žďár nad Sázavouve prospěch prodávajícího. 



Stejný postup bude zvolen i v připadě, že by tato smlouva byla zrušena na základě žádosti 
kupujicí. 

VI. 
Prodávajicí 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, navýšenou o doloženou cenu rozestavěné stavby ke dni 
prodeje. Toto předkupní právo se sjednává do doby oznámení o užívání stavby RD na 
prodávaném pozemku postaveném. 

VII. 
Kupující prohlašuje, že byla seznámena s těmito dokumenty: Pravidla postupu při prodeji 
pozemků pro rodinné domy v lokalitě Klafar - ulice Barviřská a Závazné regulativy pro výstavbu 
rodinných domů Klafar, ulice Barvířská 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. Město Žďár , obec Žďár nad 
Sázavou změny, provedené v souladu s touto smlouvou. 

IX. 
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 

Ing. Martin Mrkos, ACCA 
starosta města Žďáru nad Sázavou 

 



Kupní smlouva 
a smlouva o zřízení před kupního práva 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 

Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1 , 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 295841, 
zastoupeným jeho starostou Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, jako prodávajícím na straně jedné 
(dále jen prodávající) 

a 

manž. Ing. , r . č .  a , r.č . 

oba bytem Žďár nad Sázavou,  PSČ 591 02, 
jako kupujícími na straně druhé (dále jen kupující) 

I. 
Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem pozemku p . č. 8064/5, orná půda ve výměře 356 m2

, 

pozemku p . č. 8065/1, ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 100 m2 a pozemku p . č. 
8037/32, orná půda ve výměře 278 m', 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. 

II. 
1. Prodávající prodává a převádí kupujícím vlastnícké právo k pozemku p.č. 8064/5, orná 
půda ve výměře 356 m2

, pozemku p . č . 8065/1, ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 
100 m' a pozemku p.č . 8037/32, orná půda ve výměře 278 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 2.430 Kč/m2 včetně DPH, tj . celkem za kupní 
cenu ve výši 1.783.620 Kč a kupující tyto pozemky 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 výší 1. 683.620 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 1.783.620 Kč na účet prodávajícího. 
2. Pozemky jsou prodávány se všemi součástmi a příslušenstvim , 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. Pozemky jsou prodávány za účelem výstavby stavby a 
kupující se zavazují pozemky použít pouze k tomuto účelu a výše uvedenou stavbu na nich 
postavit. 
3. Obě smluvní strany se dohodly, že prodávajíci bezodkladně po té, co bude kupujícími 
zaplacena kupní cena řádně a včas, předá návrh na vklad vlastnického práva ke shora 
uvedeným, prodávaným pozemkům do katastru nemovitostí včetně potřebného počtu 
vyhotovení Kupní smlouvy a smlouvy o zřizení předkupního práva Katastrálnímu ú řadu 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 31.10.2019. Záměr města 
převést shora uvedené pozemky byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu ve Žďáře nad 
Sázavou od 2.9.2019 do 30.9.2019 
Zřízení práva předkupního bylo schváleno radou města Žďáru nad Sázavou na zasedání dne 
21.10.2019. 
Prodávající prohlašuje, že na prodávaných pozemcích neváznou žádné dluhy, věcná nebo 
zástavní práva. Kupující prohlašují, že je jim dobře znám stav prodávaných pozemků. 

IV. 
Ujednání o smluvní pokutě 

1. V případě, že doba výstavby rodinného domu - stavby, na prodávaných pozemcích 
postaveného, za kterou se považuje Protokol ze závěrečné kontrolní prohlídky, kolaudační 
souhlas, popřípadě jiné pravomocné povolení užívání stavby (dále jen výstavba nebo stavba) 
přesáhne termin 31.12.2023, 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. 
2. Kupující se zavazují do 60 dnů ode dne vydání dokladu o užívání stavby (tj. protokol ze 
závěrečné kontrolní prohlídky, kolaudační souhlas, popřípadě jiné pravomocné povolení užívání 
stavby rodinného domu) přihlásit k trvalému pobytu v rodinném domě, na prodávaných 
pozemcích postaveném a tento trvalý pobyt zde evidovat nejméně po dobu 10 let ode dne 
přihlášení. V případě, že kupující tento závazek nedodrží, sjednává se smluvní pokuta ve výši 
10.000 Kč za každý celý kalendářní měsíc nesplnění závazku přihlášení k trvalému pobytu v 
rodinném domě na prodávaných pozemcích postaveném. 

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 31.12.2020 
kupující nezahájí výstavbu rodinného domu na prodávaných pozemcích 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 31.12.2023 
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 před kupního práva, uzavřít souhlasné prohlášení tak, 
aby mohl být v katastru nemovitostí učiněn příslušný zápis prokazující vlastnictví prodávajícího 
k pozemku p.č. 8064/5, orná půda ve výměře 356 m2

, pozemku p.č. 8065/1, ostatní plocha, 
ostatní komunikace ve výměře 100 m2 a pozemku p.č. 8037/32, orná půda ve výměře 278 m2

, 

v k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou s tím, že kupující ponesou ze svého veškeré 
náklady spojené se zpětným zápisem pozemku p.č. 8064/5, orná půda ve výměře 356 m2

, 

pozemku p.č. 8065/1, ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 100 m2 a pozemku p.č. 



8037/32, orná půda ve výměře 278 m2
, v k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou v katastru 

nemovitostí ve prospěch města Žďáru nad Sázavou. Prodávajicí 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. 8064/5, orná půda ve výměře 356 m2

, pozemku p.č . 8065/1, 
ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 100 m2 a pozemku p . č. 8037/32, orná půda ve 
výměře 278 m2

, v k.ú. Město Žďár , obec Žďár nad Sázavouve 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 pozemkům , které jsou předmětem převodu 
podle této smlouvy s tím, že si prodávající vyhrazuje, že kupující, pokud budou chtít koupené 
pozemky v budoucnu prodat, darovat nebo jinak převést vlastnické právo k pozemkům, 
nabídnou je nejprve prodávajícímu a to za stejnou 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 předkupn í právo se sjednává do doby oznámení o 
užívání stavby RD na prodávaných pozemcích postaveném. 

VII. 
Kupující prohlašují, že byli seznámeni s těmito dokumenty: Pravidla postupu při prodeji 
pozemků pro rodinné domy v lokalitě Klafar - ulice Barvířská a Závazné regulativy pro výstavbu 
rodinných domů Klafar, ulice Barvířská vše ve znění tak, které bylo součástí záměru na prodej 
prodávaných pozemků. 

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

Ve Žďáře nad Sázavou dne 

Ing. Martin Mrkos, ACCA 
starosta města Žďáru nad Sázavou 

 



Kupní smlouva 
a smlouva o zřízení před kupního práva 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 

Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1 , 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 295841 , 
zastoupeným jeho starostou Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, jako prodávajícím na straně jedné 
(dále jen prodávající) 

a 

panem , r . č . , bytem  Žďár nad Sázavou,  
, PSČ 591 02, jako kupujícím na straně druhé (dále jen kupující) 

I. 
Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem pozemku p . č . 8069/1 , orná půda ve výměře 1 604 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 kupujícímu vlastnické právo k pozemku p.č . 8069/1, orná 
půda ve výměře 1 604 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 2.610 Kč/m2 včetně DPH, tj . celkem za kupní cenu ve výši 4.186.440 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 4.086.440 Kč se zavazuje kupující zaplatit do 601i 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 4.186.440 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 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 
uvedenému, 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 příslušnýmí 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 31 .10.2019. Záměr města 



převést shora uvedený pozemek byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu ve Žďáře nad 
Sázavou od 2.9.2019 do 30.9.2019 
Zřízení práva před kupního bylo schváleno radou města Žďáru nad Sázavou na zasedání dne 
21.10.2019. 
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 

1. V případě , že doba výstavby rodinného domu - stavby na prodávaném pozemku postavené, 
za kterou se považuje Protokol ze závěrečné kontrolní prohlídky, kolaudační souhlas, popřípadě 
jiné pravomocné povolení užívání stavby (dále jen výstavba) přesáhne termín 31 .12.2023, 
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. 
2. Kupující se zavazuje do 60 dnů ode dne vydání dokladu o užívání stavby (tj. protokol ze 
závěrečné kontrolní prohlídky, kolaudační souhlas, popřípadě jiné pravomocné povolení užívání 
stavby rodinného domu) přihlásit k trvalému pobytu v rodinném domě, na prodávaném 
pozemku postaveném a tento trvalý pobyt zde evidovat nejméně po dobu 10 let ode dne 
přihlášení. V případě , že kupující tento závazek nedodrží, sjednává se smluvní pokuta ve výši 
10.000 Kč za každý celý kalendářní měsíc nesplnění závazku přihlášení k trvalému pobytu v 
rodinném domě na prodávaném pozemku postaveném. 

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 .12.2020 
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 31.12.2023 
V případě , že prodávající od této smlouvy odstoupí, smlouva se od počátku ruší a kupující se 
zavazuje do 30tí 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. 8069/1, orná půda ve výměře 1 604 m2

, v k.ú. Město Žďár , obec Žďár nad 
Sázavou s tím, že kupující ponese ze svého veškeré náklady spojené se zpětným zápisem 
pozemku p.č. 8069/1, orná půda ve výměře 1 604 m2

, v k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad 
Sázavou 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 sloužíla 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 zápísu vlastnického práva k pozemku p.č . 8069/1, orná půda ve výměře 1 604 m2

, v k.ú. 
Město Žďár, obec Žďár nad Sázavouve 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 před kupního práva, navýšenou o doloženou cenu rozestavěné stavby ke dni 
prodeje. Toto předkupní právo se sjednává do doby oznámení o užívání stavby RD na 
prodávaném pozemku postaveném. 

VII. 
Kupuj ící prohlašuje, že byl seznámen s těmito dokumenty: Pravidla postupu při prodeji pozemků 
pro rodinné domy v lokalitě Klafar - ulice Barvířská a Závazné regulativy pro výstavbu rodinných 
domů Klafar, ulice Barvířská 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. Město Žďár, obec Žďár nad 
Sázavou změny, provedené v souladu s touto smlouvou. 

IX. 
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 

Ing. Martin Mrkos, ACCA 
starosta města Žďáru nad Sázavou 




