
 

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 12 

 DNE:   18. 06. 2020 JEDNACÍ ČÍSLO:   12/2020/OP/10 

 

NÁZEV: 
 

Majetkoprávní jednání 

 

ANOTACE: 
 

Dle předložené tabulky 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje majetkoprávní jednání dle předloženého návrhu 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka 
a správy MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

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

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

Odbor sociální: 

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

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

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

Odbor majetkoprávní  

 

Předkládá: 

Rada města 

 



Obsah majetkoprávních jednání ZM č. 12/2020/OP/10 dne 18. 6. 2020: 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Nabytí pozemku  

- schválení 
Ing.O. B., Blatiny  
J. B., ZR 
J. K., ZR 
Ing. M. P., ZR 
M. S., ZR 
D. Š.,Makotřasy 
Marco,spol.s r.o., ZR 
SLaFO,v.o.s., ZR 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. Nádražní, ZR  
 

6150 – zastavěná plocha 
a nádvoří - 252 m2 

Realizace akce – Nádražní – městská 
třída dle architektonické soutěže 
 

b) Nabytí pozemku 
- schválení Smlouvy o 
bezúplatném převodu 
vlastnického práva 
k nemovitým věcem 

ČR – ÚZSVM, Praha 
 

k.ú. Zámek Žďár 
ul. Santiniho, ZR 2 

75/33 – ost.pl. - 532 m2 
75/37 – ost.pl. -  132 m2 
75/53 – ost.pl. –   33 m2 
75/55 – ost.pl. –   16 m2 

Chodník, komunikace, zeleň  – 
majetkoprávní vypořádání po akci -
Zvýšení bezpečnosti dopravy – ul. 
Santiniho, Žďár nad Sázavou 

c) Směna pozemků 
- schválení Směnné 
smlouvy a smlouvy o 
zřízení práva věcného 
břemene 
 
 
 
 

CONGRESSUS-HOTEL 
s.r.o., Brno 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. Kovářova, ZR 1 

část 2052 – ost.pl.- nově 
dle GP pozemky 
2052/12 - ost.pl. - 473 m2 
2052/14 - ost.pl. -   45 m2, 
2052/15 – ost.pl. -  39 m2,  
a část 2055/11 – ost.pl. 
- nově dle GP pozemky 
2055/44 – ost.pl. - 15 m2, 
2055/46 – ost.pl. - 68 m2, 
2055/47 – ost.pl. – 3 m2  
za 
2048/1 – ost.pl. – 35 m2 
2056 – ost.pl. - 76 m2 
část 2061 a část 2066 – 
ost.pl.– nově dle GP 
pozemky 
2061/2 – ost.pl. - 38 m2 
2066/2 – ost.pl.– 50 m2 

Majetkoprávní řešení vztahů  
- přeložka chodníku, úpravy veřejného 
parkoviště a parkoviště pro objekt 
v rámci revitalizace hotelu Jehla na 
bytový komplex 
 
Zřízení VB ve prospěch města pro 
veřejné parkování na pozemcích nově 
označených dle GP 2052/13 a 
2055/45 ve vlastnictví společnsti 
Congressus-hotel s.r.o., Brno  



d) Směna pozemků  
- schválení Smlouvy 
 

K. V., Bukovice 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Jihlavská, ZR 1 
 

6468 – zast.pl.- 1260 m2  
6469/1 – ost.pl.-3211 m2 
za 
část 6984/3 – ost.pl. 
část 6985/2 – ost.pl.  nově 
dle GP 6984/3 
- ve výměře 6657 m2  
 

Výstavba propojovací komunikace 
Jihlavská - Brněnská, ZR 

e)  Prodej pozemků 
- schválení Dodatku č. 1 
Kupní smlouvy a smlouvy 
o zřízení předkupního 
práva 
 

Kovo Koukola Invest, 
s.r.o., Brno 

k.ú. Město Žďár 
PZ Jamská, ZR 1 
 
 

 9525/9 - 2960 m2 
 

Realizace podnikatelského záměru – 
výstavba vícepatrové budovy pro 
vývojové a administrativní pracovníky 
a částečně jednopatrová hala pro 
vývoj, výrobu a testování CNC strojů, 
automatizačních zařízení, speciálních 
obráběcích nástrojů a softwarů 
 

f) Prodej pozemku 
- schválení Dodatku č.2  
Kupní smlouvy a smlouvy 
o zřízení předkup. práva 
  
 

K. V. 
Nové Město na Mor. 

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

 9518/11 - 2082 m2  Výstavba kanceláří a skladovací haly  
- prodloužení termínu k dokončení 
stavby 
 

g) Prodej pozemku 
- schválení Dodatku č. 2 
Kupní smlouvy a smlouvy  
o zřízení předkup. práva  
 

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 – prodloužení termínu pro 
vydání povolení a dokončení stavby 

h) Prodej pozemku 
- schválení 
 

O. P., Řečice k.ú. Město Žďár 
ul. Špálova, ZR 7 

4669/1 – ost.pl. –nově dle 
GP pozemky 
4669/99 – zast.pl.- 70 m2 
4669/100 – ost.pl. – 12 m2

4669/101 – ost.pl. – 66 m2

 

Majetkoprávní vypořádání pozemků 
po přístavbě RD (původně přestavba 
bývalé kotelny u BD na RD) 



i) Směna pozemků 
- schválení Směnné 
smlouvy 
 

ČR, příslušnost 
hospodařit s maj. státu 
Státní pozemkový úřad 
Praha 
 

k.ú. Město Žďár 
ul. Novoměstská 
PZ Jamská II, ZR 1 
 
k.ú. Stržanov, ZR 2 
 

4992 – orná půda 
- 947 m2 
 
290/19 – orná půda 
- 2142 m2 

Pozemek pro výstavbu v PZ Jamská II 
za pozemek k zemědělskému 
obhospodařování v pachtu  
 
 

 



a) - Společenství vlastníků jednotek Nádražní 2186/52, ZR 6 nabídlo městu Žďár nad 
Sázavou pozemek p. č. 6150 – zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště ve výměře 
252 m2 v k. ú. Město Žďár u objektu jejich provozoven č.p. 2186 v lokalitě ul. 
Nádražní 52, ZR 6 z důvodu, že pro tento pozemek nemají žádné využití. Je 
obklopen parcelami č. 6133, 6134, 6138, 6148 a 6149, které jsou ve vlastnictví města 
Žďáru nad Sázavou.  Spoluvlastníky nemovitosti p. č. 6150 jsou p. Ing. O. B., Blatiny 
(podíl 5/100), p. J. B., ZR 1 (podíl 8/100), p. J. K., ZR 6 (podíl 12/100), společnost 
Marco, spol. s r.o., Nádražní 2186/52, ZR 6 (podíl 38/100), p. Ing. M. P., ZR 5 (podíl 
4/100), společnost SLaFO, v.o.s., Nádražní 2186/52, ZR 6 (podíl 14/100), p. M. S., 
ZR 1 (podíl 14/100) a p. D. Š., Makotřasy (podíl 5/100) a je zapsán na LV č. 3973 u 
Katastrálního úřadu pro Vysočinu, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár. Část 
předmětného pozemku ve výměře cca 122 m2 tvoří zpevněnou plochu a další část ve 
výměře cca 130 m2 je zatravněna. 
Dle územního plánu je pozemek částečně zařazen pro výstavbu pro dopravní stavby 
částečně pro veřejnou zeleň. 
Na základě shora uvedeného bylo se spoluvlastníky prostřednictvím předsedy SVJ 
dále jednáno s tím, že byla dohodnuta kupní cena za nabytí předmětného pozemku 
ve výši 850 Kč/m2 u části pozemku zpevněné plochy a u zatravněné části ve výši 350 
Kč/m2.    

 
Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR: 
Souhlasíme s nabytím. 
  
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR:   
Souhlasíme s nabytím. 

 
Odůvodnění kupní ceny: dohodnutá kupní cena za nabytí části pozemku p. č. 6150 
v k. ú. Město Žďár ve výši 850 Kč/m2 u části pozemku zpevněné plochy ve výměře 
122 m2, tj. 103.700 Kč a ve výši 350 Kč/m2 u zatravněné části ve výměře 130 m2, tj. 
45.500 Kč, celkem tedy 149.200 Kč 
Tato cena vychází z výkupů okolních pozemků v této lokalitě již realizovaných 
v poslední době na základě zpracovaného ZP.   

 
Finanční dopad do rozpočtu města:  
- výdaj za kupní cenu za pozemek ve výši 149.200 Kč  

 
- Rada města dne 1. 6. 2020 po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit 
nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 6150 – zastavěná 
plocha a nádvoří, zbořeniště ve výměře 252 m2, zapsaného u Katastrálního úřadu 
pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 
3973, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár u objektu provozoven č.p. 2186 
v lokalitě ul. Nádražní 52, ZR 6 ze spoluvlastnictví p. Ing. O. B., Blatiny (podíl 5/100), 
p. J. B., ZR 1 (podíl 8/100), p. J. K., ZR 6 (podíl 12/100), společnosti Marco, spol. 
s r.o., Nádražní 2186/52, ZR 6 (podíl 38/100), p. Ing. M. P., ZR 5 (podíl 4/100), 
společnosti SLaFO, v.o.s., Nádražní 2186/52, ZR 6 (podíl 14/100), p. M. S., ZR 1 
(podíl 14/100) a p. D. Š., Makotřasy (podíl 5/100) – za účelem využití nyní 
nevyužívaného pozemku pro potřeby města (dle územního plánu pozemek částečně 
zařazen pro výstavbu pro dopravní stavby – parkoviště, částečně pro veřejnou zeleň)    
- za dohodnutou kupní cenu za nabytí části pozemku p. č. 6150 v k. ú. Město Žďár ve 
výši 850 Kč/m2 u části pozemku zpevněné plochy ve výměře 122 m2, tj. 103.700 Kč a 
ve výši 350 Kč/m2 u zatravněné části ve výměře 130 m2, tj. 45.500 Kč, celkem tedy 
149.200 Kč 

 
Počet stran:  2 
Počet příloh: 1 



Návrh usnesení: Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6150 – zastavěná plocha a nádvoří, 
zbořeniště ve výměře 252 m2, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se 
sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3973, obec Žďár 
nad Sázavou, k. ú. Město Žďár u objektu provozoven č.p. 2186 v lokalitě ul. Nádražní 
52, ZR 6 ze spoluvlastnictví p. Ing. O. B., Blatiny (podíl 5/100), p. J. B., ZR 1 (podíl 
8/100), p. J. K., ZR 6 (podíl 12/100), společnosti Marco, spol. s r.o., Nádražní 
2186/52, ZR 6 (podíl 38/100), p. Ing. M. P., ZR 5 (podíl 4/100), společnosti SLaFO, 
v.o.s., Nádražní 2186/52, ZR 6 (podíl 14/100), p. M. S., ZR 1 (podíl 14/100) a p. D.Š., 
Makotřasy (podíl 5/100) – za účelem využití nyní nevyužívaného pozemku pro 
potřeby města (dle územního plánu pozemek částečně zařazen pro výstavbu pro 
dopravní stavby – parkoviště, částečně pro veřejnou zeleň)    
- za dohodnutou kupní cenu za nabytí části pozemku p. č. 6150 v k. ú. Město Žďár ve 
výši 850 Kč/m2 u části pozemku zpevněné plochy ve výměře 122 m2, tj. 103.700 Kč a 
ve výši 350 Kč/m2 u zatravněné části ve výměře 130 m2, tj. 45.500 Kč, celkem tedy 
149.200 Kč 

(příloha č. 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JANTUP
Textový rámeček
Příloha č. 1



b) - Česká republika je vlastníkem s příslušností hospodařit Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha – Nové 
Město, zastoupený Územní pracoviště Brno, Odbor Odloučené pracoviště Žďár nad 
Sázavou se sídlem Dr. Drože 1686/26, ZR 1, m.j. s pozemky p. č. 75/33 – ostatní 
plocha, jiná plocha (chodník a zeleň) ve výměře 532 m2, p. č. 75/37 – ostatní plocha, 
jiná plocha (zeleň a sjezd) ve výměře 132 m2, p. č. 75/53 – ostatní plocha, jiná plocha 
(zeleň) ve výměře 33 m2 a p. č. 75/55 – ostatní plocha, jiná plocha (zeleň) ve výměře 
16 m2 v k. ú. Zámek Žďár v ul. Santiniho ve Žďáře nad Sázavou 2. Tyto pozemky je 
třeba majetkoprávně vypořádat – požádat o převod do majetku města po dokončení 
akce města „Zvýšení bezpečnosti dopravy – ul. Santiniho, Žďár nad Sázavou 2“, na 
kterou byly poskytnuty dotace z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.  
 
Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR ze dne 25. 6. 2019: 
Bez připomínek. 
  
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR ze dne 25. 6. 2019:   
Bez připomínek. 
 
- Dne 4. 7. 2019 proto město Žďár nad Sázavou požádalo Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové 
Město, Praha 2, územní pracoviště Brno, odbor Odloučené pracoviště Žďár nad 
Sázavou, Dr. Drože 1686/26, ZR 1, o bezúplatný převod těchto pozemků, po 
předchozím převodu pozemků z vlastnictví ŘSD ČR, st. org., správa Jihlava. Jednalo 
by se o formu bezúplatného převodu vlastnického práva k pozemkům ve veřejném 
zájmu. Na pozemcích se nachází zčásti chodník a zeleň. 

 
- Nyní byl městu zaslán k projednání a schválení návrh Smlouvy o bezúplatném 
převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č.j. ÚZSVM/BZR/5790/2019–BZRM, 
a to k pozemkům p. č. 75/33 – ostatní plocha, jiná plocha (chodník a zeleň) ve 
výměře 532 m2, p. č. 75/37 – ostatní plocha, jiná plocha (zeleň a sjezd) ve výměře 
132 m2, p.č. 75/53 – ostatní plocha, jiná plocha (zeleň) ve výměře 33 m2 a p. č. 75/55 
– ostatní plocha, jiná plocha (zeleň) ve výměře 16 m2 v ul. Santiniho ve Žďáře nad 
Sázavou 2, chráněná krajinná oblast II. – IV. zóna v k. ú. Zámek Žďár a obci Žďár 
nad Sázavou. 
 
Finanční dopad do rozpočtu města: 
- bezúplatné nabytí pozemků dle účetní evidence převodce ve výši 56.501 Kč u p. č. 
75/33, ve výši 14.122 Kč u p. č. 75/37, ve výši 3.508 Kč u p. č. 75/53 a ve výši 1.699 
Kč u p. č. 75/55 - vše v k. ú. Zámek Žďár 

 
- Radě města je předkládáno k projednání a schválení níže uvedené usnesení ve 
věci bezúplatného převodu vlastnického práva k nemovitým věcem – pozemkům do 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou a dále schválení uzavření Smlouvy o 
bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem – pozemkům č.j. 
ÚZSVM/BZR/5790/2019–BZRM včetně Doložky, v předloženém znění. 
 
- Rada města na zasedání dne 1. 6. 2020 přijala níže uvedené usnesení: 
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný 
převod vlastnického práva k nemovitým věcem do vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou, a to k pozemkům p. č. 75/33 – ostatní plocha, jiná plocha (chodník a zeleň) 
ve výměře 532 m2, p. č. 75/37 – ostatní plocha, jiná plocha (zeleň a sjezd) ve výměře 
132 m2, p. č. 75/53 – ostatní plocha, jiná plocha (zeleň) ve výměře 33 m2 a p. č. 
75/55 – ostatní plocha, jiná plocha (zeleň) ve výměře 16 m2 v ul. Santiniho ve Žďáře 
nad Sázavou 2, chráněná krajinná oblast II. – IV. zóna v obci Žďár nad Sázavou a 
k.ú. Zámek Žďár ve Žďáře nad Sázavou 2 z vlastnictví České republiky s příslušností 



hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo 
nábřeží 390/42, 128 00 Praha – Nové Město, zastoupený Územní pracoviště Brno, 
Odbor Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou se sídlem Dr. Drože 1686/26, ZR 1, 
zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v 
Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 60000, obec Žďár nad 
Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků po dokončení akce 
města „Zvýšení bezpečnosti dopravy – ul. Santiniho, Žďár nad Sázavou 2“, na kterou 
byly poskytnuty dotace z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Účetní 
hodnota pozemků dle účetní evidence převodce činí výši 56.501 Kč u p. č. 75/33, 
výši 14.122 Kč u p. č. 75/37, výši 3.508 Kč u p. č. 75/53 a výši 1.699 Kč u p. č. 75/55 
- vše v k. ú. Zámek Žďár. 
 
Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o 
bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č.j. 
ÚZSVM/BZR/5790/2019–BZRM, a to k pozemkům p. č. 75/33 – ostatní plocha, jiná 
plocha (chodník a zeleň) ve výměře 532 m2, p. č. 75/37 – ostatní plocha, jiná plocha 
(zeleň a sjezd) ve výměře 132 m2, p. č. 75/53 – ostatní plocha, jiná plocha (zeleň) ve 
výměře 33 m2 a p. č. 75/55 – ostatní plocha, jiná plocha (zeleň) ve výměře 16 m2 v ul. 
Santiniho ve Žďáře nad Sázavou 2, chráněná krajinná oblast II. – IV. zóna v k. ú. 
Zámek Žďár a obci Žďár nad Sázavou včetně Doložky, v předloženém znění. 
 
Počet stran:  2 
  
Počet příloh: 2 

 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatný převod 
vlastnického práva k nemovitým věcem do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to 
k pozemkům p. č. 75/33 – ostatní plocha, jiná plocha (chodník a zeleň) ve výměře 
532 m2, p. č. 75/37 – ostatní plocha, jiná plocha (zeleň a sjezd) ve výměře 132 m2, p. 
č. 75/53 – ostatní plocha, jiná plocha (zeleň) ve výměře 33 m2 a p. č. 75/55 – ostatní 
plocha, jiná plocha (zeleň) ve výměře 16 m2 v ul. Santiniho ve Žďáře nad Sázavou 2, 
chráněná krajinná oblast II. – IV. zóna v obci Žďár nad Sázavou a k. ú. Zámek Žďár 
ve Žďáře nad Sázavou 2 z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit Úřad 
pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 
128 00 Praha – Nové Město, zastoupený Územní pracoviště Brno, Odbor Odloučené 
pracoviště Žďár nad Sázavou se sídlem Dr. Drože 1686/26, ZR 1, zapsaných v 
katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, 
Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 60000, obec Žďár nad Sázavou – 
za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků po dokončení akce města „Zvýšení 
bezpečnosti dopravy – ul. Santiniho, Žďár nad Sázavou 2“, na kterou byly poskytnuty 
dotace z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Účetní hodnota pozemků 
dle účetní evidence převodce činí výši 56.501 Kč u p. č. 75/33, výši 14.122 Kč u p. č. 
75/37, výši 3.508 Kč u p. č. 75/53 a výši 1.699 Kč u p. č. 75/55 - vše v k. ú. Zámek 
Žďár. 
 
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva 
k nemovitým věcem č.j. ÚZSVM/BZR/5790/2019–BZRM, a to k pozemkům p. č. 
75/33 – ostatní plocha, jiná plocha (chodník a zeleň) ve výměře 532 m2, p. č. 75/37 – 
ostatní plocha, jiná plocha (zeleň a sjezd) ve výměře 132 m2, p. č. 75/53 – ostatní 
plocha, jiná plocha (zeleň) ve výměře 33 m2 a p. č. 75/55 – ostatní plocha, jiná plocha 
(zeleň) ve výměře 16 m2 v ul. Santiniho ve Žďáře nad Sázavou 2, chráněná krajinná 
oblast II. – IV. zóna v k. ú. Zámek Žďár a obci Žďár nad Sázavou včetně Doložky, 
v předloženém znění. 

(příloha č. 2) 
 



III 11111111111 11111111 Ilit 11111111111111111 
5200/BZRI2019-BZRM 
Čj.: UZSVM/BZR/579012019-BZRM 

Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2, 
za kterou právně jedná Mgr. Luboš Šikula, 
ředitel odboru Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou, 
na základě Příkazu generálního ředitele Č. 6/2019 v platném znění 
Územní pracoviště Brno, 
odbor Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou, Dr. Drože 1686/26, 591 01 Žďár nad Sázavou 
IČO: 69797111 
(dále jen "převodce") 

a 

Město Žďár nad Sázavou 
se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, 
které zastupuje Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta 
IČO: 00295841, DiČ: CZ00295841, 
bankovní spojení:  
(dále jen "nabyvatel") 

uzavírají podle ustanovení § 2055 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění (dále jen "zákon Č. 89/2012 Sb."), a podle ustanovení § 22 zákona č.219/2000 Sb., 
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění (dále jen 
"zákon Č. 219/2000 Sb."), tuto 

SMLOUVU O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU 

VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITÝM VĚCEM 

Č. UZSVM/BZR/5790/2019-BZRM 

Čl. I. 

1. Česká republika je vlastníkem níže uvedených nemovitých věcí: 

Pozemky: 
• parcela číslo: 75/33 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, způsob 

ochrany: chráněná krajinná oblast -II. -IV. zóna, 
• parcela číslo: 75/37 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, způsob 

ochrany: chráněná krajinná oblast -II. - IV. zóna, 
• parcela číslo: 75/53 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, způsob 

ochrany: chráněná krajinná oblast -II. -IV. zóna, 
• parcela číslo: 75/55 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, způsob 

ochrany: chráněná krajinná oblast - II. - IV. zóna, 

zapsané na listu vlastnictví Č. 60000 pro kat. území Zámek Žďár, obec Žďár nad Sázavou, 
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním 
pracovištěm Žďár nad Sázavou (dále jen "převáděný majetek"). 

2. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je na základě Smlouvy o předání majetku 
a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu č.j. UZSVM/BZR/1274/2019-BZRM, 
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ze dne 23. 4. 2019, příslušný s převáděným majetkem hospodařit, a to ve smyslu § 9 zákona 
Č. 219/2000 Sb. 

Čl. II. 

1. Převodce touto smlouvou bezúplatně převádí nabyvateli vlastnické právo k převáděnému 
majetku, a nabyvatel je do svého výlučného vlastnictví přijímá. 

2. Vlastnické právo k převáděnému majetku se bezúplatně převádí z důvodu veřejného zájmu, 
v souladu s ustanovením § 22 odst. 3 zákona Č. 219/2000 Sb. a § 9 zákona Č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Pozemek parc. Č. 75/33 
je částečně zastavěn stavbou komunikace IV. třídy - chodníkem ve vlastnictví nabyvatele. 
Pozemky parc. Č. 75/53 a 75/55 jsou součástí trasy pro pěší a tvoří je zeleň, oddělující silnici 
od chodníku. Pozemek parc. Č. 75/37 tvoří zeleň při hlavní silnicí a částečně také slouží jako 
sjezd z hlavní silnice. Nabyvatel prohlašuje, že se seznámil s faktickým stavem převáděného 
majetku. 

Čl. III. 

1. Převodce i nabyvatel shodně prohlašují, že jim nejSou známy žádné skutečnosti, které by 
uzavření této smlouvy bránily. 

2. Nabyvatel bere na vědomí, že převáděné pozemky parc. Č. 75/33, 75/37 jsou dotčeny, 
se všemi souvisejícími dopady, vedením elektrické sítě a dále to, že se na převáděném 
majetku mohou nacházet i jiné inženýrské sítě, kdy v případě pochybností ohledně uložení 
inženýrských sítí poskytnou nabyvateli bližší informace jednotlivi (v úvahu přicházející) 
správci inženýrských sítí. 

3. Nabyvateli je známo, že převáděné pozemky se nacházejí v Chráněné krajinné oblasti 
Žďárské vrchy, ve III. zóně odstupňované ochrany přírody a krajiny, a že vlastník pozemků 
musí dodržovat základní ochranné podmínky chráněných krajinných oblastí dle příslušných 
ustanovení zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů. 

4. Převodce prohlašuje, že mu není známo, že by na převáděném majetku vázla nějaká další 
omezení, závazky či právní vady. 

Čl. IV. 

1. Vlastnické právo k převáděnému majetku nabývá nabyvatel dnem zaplsu do katastru 
nemovitostí. Tímto dnem na nabyvatele přecházejí veškerá práva a povinnosti spojená 
s vlastnictvím a užíváním převáděného majetku. 

2. Smluvní strany se dohodly, že návrh na zápis vkladu vlastnického práva do katastru 
nemovitostí podává převodce. 

3. Pokud by příslušným Katastrálním úřadem byl návrh na zápis vkladu vlastnického práva 
k převáděnému majetku dle této smlouvy pro nabyvatele pravomocně zamítnut, účastníci 
této smlouvy se zavazují k součinnosti směřující k naplnění vůle obou smluvních stran. 

Čl. V. 

1. Smlouva je platně uzavřena okamžikem schválení příslušným ministerstvem podle 
ustanovení § 22 zákona Č. 219/2000 Sb. 

2. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem 
Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

3. Převodce zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 30 dnů od platného uzavření smlouvy. Převodce předá nabyvateli doklad 
o uveřejnění smlouvy v registru smluv pOdle § 5 odst. 4 zákona Č. 340/2015 Sb., o registru 
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smluv, ve znění pozdějších předpísů, jako potvrzení skutečnosti, že smlouva nabyla 
účinnosti. 

4. Pro účely uveřejnění v registru smluv smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva 
neobsahuje žádné obchodní tajemství. 

5. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou svými projevy vázány od okamžiku podpisu této 
smlouvy. 

6. Smluvní strany se dohodly, že není-Ii v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva 
a povinnosti smluvních stran zákonem Č. 89/2012 Sb. a zákonem Č. 219/2000 Sb. 

7. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze 
písemnou formou, v podobě oboustranně uzavřených, vzestupně číslovaných dodatků 
smlouvy. 

8. Poplatkové a daňové povinnosti spojené s touto smlouvou nese nabyvatel. 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží 
po jednom vyhotovení, jedno vyhotovení bude určeno pro příslušné ministerstvo a jedno 
vyhotovení bude použito k zápisu vlastnického práva vkladem do katastru nemovitostí. 

10. Nedílnou součástí této smlouvy je doložka dle zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

11. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv z přinucení 
nebo omylu. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

Ve Žďáru nad Sázavou dne 

Česká republika - Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových' 

Mgr. Luboš Šikula 
ředitel odboru 

Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou 

Přílohy: 

V dne 

Ing. Martin Mrkos, ACCA 
starosta 

města Žďár nad Sázavou 

Doložka dle zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

3 



DOLOŽKA 

ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

Město :Žďár nad Sázavou prohlašuje, že veškeré podmínky podmiňující platnost právního jednání 
města byly splněny v souladu s us!. § 41 zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů. 

Bezúplatné nabytí nemovitých věcí, a to pozemků parcela Č. 75/33 (hodnota v účetní evidencí 
56.501,- Kč), parcela Č. 75/37 (hodnota v účetní evidenci 14.122,- Kč), parcela Č. 75/53 (hodnota 
v účetní evidenci 3.508,- Kč a parcela Č. 75/55 (hodnota v účetní evidenci 1.699,- Kč) 

v k. Ú. Zámek :Žďár, obec :Žďár nad Sázavou, z vlastnictví České republiky do vlastnictví města 
:Žďár nad Sázavou, bylo schváleno na .............................. zasedání Zastupitelstva města 
'" dS' , d . ,. Zdar na azavou, konanem ne .............................. , usneseni c ................................... . 

v dne 

Ing. Martin Mrkos, ACCA 
starosta 

města :Žďár nad Sázavou 
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c) - V rámci řešení majetkoprávního vypořádání pozemků před hotelem „Jehla“ v ul. 
Kovářova, ZR 1, bylo jednáno s vlastníkem objektu – společností CONGRESSUS-
HOTEL s.r.o. Rakovecká 1335/13, Bystrc, 635 00 Brno 35. Po vzájemných jednáních 
požádala tato společnost o směnu pozemků:       
části p. č. 2052 – ostatní plocha, ostatní komunikace a části p. č. 2055/11 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace, celkem ve výměře cca 726 m2 v k. ú. Město Žďár ve 
vlastnictví společností CONGRESSUS-HOTEL s.r.o. Rakovecká 1335/13, Bystrc, 
635 00 Brno 35, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu 
se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 8017, obec 
Žďár nad Sázavou - pro chodník a komunikaci města 
za pozemky ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsané v katastru nemovitostí 
u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár 
nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár, a to: 
 
pozemek p. č. 2048/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 35 m2 
p. č. 2056 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 76 m2 
část p. č. 2061 – ostatní plocha, zeleň ve výměře cca 39 m2 
část p. č. 2066 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře cca 46 m2 
tj. celkem cca 196 m2 
 
Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR: 
Viz odbor KS.  
 
Vyjádření odboru komunálních služeb MěÚ ZR:   
1. Věcné břemeno na parkoviště u Jehly (šíře 6 m), veřejné parkoviště, údržbu 
zajišťuje vlastník, ne město Žďár nad Sázavou. 
2. Pozemek A - nepřebírat 
     B - převést na město Žďár nad Sázavou 
3.   Věcné břemeno na veřejné osvětlení – řešit samostatně.   

 
- Rada města dne 24. 2. 2020 po projednání schválila vyhlášení záměru na směnu 
pozemků ve vlastnictví společnosti CONGRESSUS-HOTEL s.r.o. Rakovecká 
1335/13, Bystrc, 635 00 Brno 35, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního 
úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na 
LV č. 8017, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 2052 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace ve výměře 45 m2, části 39 m2 a části 486 m2, tj. celkem cca 570 m2 a 
dále části 2055/11 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 15 m2, části 3 m2 
a části 62 m2, tj. celkem cca 80 m2 - za účelem majetkoprávního vypořádání 
chodníku, komunikace a ploch parkovištěm pro město do vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou výměnou za pozemky ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsané v 
katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, 
Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. 
Město Žďár, a to p. č. 2048/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 35 m2, 
p. č. 2056 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 76 m2, části p. č. 2061 – ostatní 
plocha, zeleň ve výměře cca 39 m2 a části p. č. 2066 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace ve výměře cca 46 m2, tj. celkem cca 196 m2 - za účelem 
majetkoprávního vypořádání pro parkovací místa pro objekt č.p. 214 a č.p. 2323 v ul. 
Kovářova, ZR 1 – ubytovací zařízení (býv. Hotel Jehla) společností CONGRESSUS-
HOTEL s.r.o. Rakovecká 1335/13, Bystrc, 635 00 Brno 35 v rámci „revitalizace 
Hotelu JEHLA na bytový komplex“. 
Přesná výměra části směňovaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím 
GP. 
Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků bude doplacen. 

 
- Záměr byl zveřejněn na úřední desce města od 25. 2. do 26. 3. 2020. 



- Nyní byl předložen návrh GP č. 4586-31/2020 pro rozdělení pozemku, kde z 
pozemků ve vlastnictví společnosti CONGRESSUS-HOTEL s.r.o. Rakovecká 
1335/13, Bystrc, 635 00 Brno 35 - části pův. p. č.  2052 – ostatní plocha, ost. 
komunikace byly odděleny díly nově označené jako p. č. 2052/12 - ostatní plocha, 
ost. komunikace ve výměře 473 m2, dále p. č. 2052/14 - ostatní plocha, ost. 
komunikace ve výměře 45 m2 a p. č. 2052/15 – ostatní plocha, ost. komunikace ve 
výměře 39 m2 a z části pův. p. č.  2055/11 – ostatní plocha, ost. komunikace byly 
odděleny díly nově označené jako p. č. 2055/44 – ostatní plocha, ost. komunikace ve 
výměře 15 m2, dále p. č. 2055/46 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 68 m2 
a p. č. 2055/47 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 3 m2 (v celkové výměře 
643 m2) a zároveň z pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou – části pův. 
p.č. 2061 - ostatní plocha, zeleň byl oddělen díl nově označený jako 2061/2 – ostatní 
plocha, zeleň ve výměře 38 m2 a z části pův. p. č. 2066 – ostatní plocha, ost. 
komunikace oddělen díl nově označený jako p. č. 2066/2 – ostatní plocha, ost. 
komunikace ve výměře 50 m2 – vše v k. ú. Město Žďár a tyto pozemky dle 
zhotoveného GP budou vzájemně směněny spolu s dalšími pozemky v k. ú. Město 
Žďár - p. č. 2048/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 35 m2 a p. č. 
2056 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 76 m2.(v celkové výměře 199 m2). 

 
- Dalším jednáním obou stran bylo vzájemně dohodnuto, že pozemky budou 
vzájemně směněny bez doplatku.  

 
- Zároveň bude v předmětné smlouvě zřízeno bezúplatné věcné břemeno 
bezplatného veřejného parkování na pozemcích p. č. 2052/13 a 2055 v k. ú. Město 
Žďár ve prospěch města Žďáru nad Sázavou. 

 
Finanční dopad do rozpočtu města: 
vzájemná směna nemovitostí bez doplatku  

 
- Rada města na zasedání dne 1. 6. 2020 přijala níže uvedené usnesení: 
Rada města po projednání schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví společností 
CONGRESSUS-HOTEL s.r.o. Rakovecká 1335/13, Bystrc, 635 00 Brno 35, zapsané 
v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, 
Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 8017, obec Žďár nad Sázavou, a 
to dle návrhu GP č. 4586-31/2020 pro rozdělení pozemku: z části pův. p. č. 2052 – 
ostatní plocha, ost. komunikace oddělených dílů nově označených jako p. č. 2052/12 
- ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 473 m2, dále p. č. 2052/14 - ostatní 
plocha, ost. komunikace ve výměře 45 m2 a p. č. 2052/15 – ostatní plocha, ost. 
komunikace ve výměře 39 m2 a z části pův. p. č.  2055/11 – ostatní plocha, ost. 
komunikace oddělených dílů nově označených jako p. č. 2055/44 – ostatní plocha, 
ost. komunikace ve výměře 15 m2, dále p. č. 2055/46 – ostatní plocha, ost. 
komunikace ve výměře 68 m2 a p. č. 2055/47 – ostatní plocha, ost. komunikace ve 
výměře 3 m2 (v celkové výměře 643 m2) vše v k. ú. Město Žďár - za účelem 
majetkoprávního vypořádání chodníku, komunikace a ploch parkoviště pro město do 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou výměnou za pozemky ve vlastnictví města 
Žďáru nad Sázavou, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 
Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, 
obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár, a to p. č. 2048/1 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace ve výměře 35 m2, p. č. 2056 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 76 
m2 a dále dle návrhu GP č. 4586-31/2020 pro rozdělení pozemku z části pův. p.č. 
2061 - ostatní plocha, zeleň odděleného dílu nově označeného jako 2061/2 – ostatní 
plocha, zeleň ve výměře 38 m2 a z části pův. p. č. 2066 – ostatní plocha, ost. 
komunikace odděleného dílu nově označeného jako p. č. 2066/2 – ostatní plocha, 
ost. komunikace ve výměře 50 m2 (v celkové výměře 199 m2) – vše v k. ú. Město 
Žďár do vlastnictví společnosti CONGRESSUS-HOTEL s.r.o. Rakovecká 1335/13, 



Bystrc, 635 00 Brno 35 - za účelem majetkoprávního vypořádání pro parkovací místa 
pro objekt č.p. 214 a č.p. 2323 v ul. Kovářova, ZR 1 – ubytovací zařízení (býv. Hotel 
Jehla) společnosti CONGRESSUS-HOTEL s.r.o. Rakovecká 1335/13, Bystrc, 635 00 
Brno 35 v rámci „revitalizace Hotelu JEHLA na bytový komplex“. 
Rada města schválila bezúplatné věcné břemeno bezplatného veřejného parkování 
na pozemcích nově označených dle GP č. 4586-31/2020 pro rozdělení pozemku, a to 
p. č. 2052/13 a 2055/45 v k. ú. Město Žďár ve prospěch města Žďáru nad Sázavou.. 

 
Účetní hodnota převáděných pozemků města je ve výši 204,94 Kč/m2 u pozemku p.č. 
2048/1, ve výši  204,95 Kč/m2 u p.č. 2066/2 a ve výši 80,84 Kč/m2 u pozemku p.č. 
2056 a p.č. 2061/2.  
Účetní hodnota převáděných pozemků společnosti CONGRESSUS-HOTEL je 205 
Kč/m2.   

 
- Radě města na zasedání dne 15. 6. 2020 bude předloženo k projednání níže 
uvedené usnesení:  
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků 
ve vlastnictví společností CONGRESSUS-HOTEL s.r.o. Rakovecká 1335/13, Bystrc, 
635 00 Brno 35, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu 
se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 8017, obec 
Žďár nad Sázavou, a to dle návrhu GP č. 4586-31/2020 pro rozdělení pozemku: z 
části pův. p. č. 2052 – ostatní plocha, ost. komunikace oddělených dílů nově 
označených jako p. č. 2052/12 - ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 473 m2, 
dále p. č. 2052/14 - ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 45 m2 a p. č. 2052/15 
– ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 39 m2 a z části pův. p. č.  2055/11 – 
ostatní plocha, ost. komunikace oddělených dílů nově označených jako p. č. 2055/44 
– ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 15 m2, dále p. č. 2055/46 – ostatní 
plocha, ost. komunikace ve výměře 68 m2 a p. č. 2055/47 – ostatní plocha, ost. 
komunikace ve výměře 3 m2 (v celkové výměře 643 m2) vše v k. ú. Město Žďár - za 
účelem majetkoprávního vypořádání chodníku, komunikace a ploch parkoviště pro 
město do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou výměnou za pozemky ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 
Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, 
obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár, a to p. č. 2048/1 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace ve výměře 35 m2, p. č. 2056 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 76 
m2 a dále dle návrhu GP č. 4586-31/2020 pro rozdělení pozemku z části pův. p.č. 
2061 - ostatní plocha, zeleň odděleného dílu nově označeného jako 2061/2 – ostatní 
plocha, zeleň ve výměře 38 m2 a z části pův. p. č. 2066 – ostatní plocha, ost. 
komunikace odděleného dílu nově označeného jako p. č. 2066/2 – ostatní plocha, 
ost. komunikace ve výměře 50 m2 (v celkové výměře 199 m2) – vše v k. ú. Město 
Žďár do vlastnictví společnosti CONGRESSUS-HOTEL s.r.o. Rakovecká 1335/13, 
Bystrc, 635 00 Brno 35 - za účelem majetkoprávního vypořádání pro parkovací místa 
pro objekt č.p. 214 a č.p. 2323 v ul. Kovářova, ZR 1 – ubytovací zařízení (býv. Hotel 
Jehla) společnosti CONGRESSUS-HOTEL s.r.o. Rakovecká 1335/13, Bystrc, 635 00 
Brno 35 v rámci „revitalizace Hotelu JEHLA na bytový komplex“. 
Účetní hodnota převáděných pozemků města je ve výši 204,94 Kč/m2 u pozemku p.č. 
2048/1, ve výši  204,95 Kč/m2 u p.č. 2066/2 a ve výši 80,84 Kč/m2 u pozemku p.č. 
2056 a p.č. 2061/2.  
Účetní hodnota převáděných pozemků společnosti CONGRESSUS-HOTEL je 205 
Kč/m2.   
 
Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření Směnné smlouvy a smlouvy o zřízení práva věcného břemene, 
v předloženém znění. 

 



Počet stran:  4 
   
Počet příloh: 2 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků ve 
vlastnictví společností CONGRESSUS-HOTEL s.r.o. Rakovecká 1335/13, Bystrc, 
635 00 Brno 35, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu 
se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 8017, obec 
Žďár nad Sázavou, a to dle návrhu GP č. 4586-31/2020 pro rozdělení pozemku: z 
části pův. p. č. 2052 – ostatní plocha, ost. komunikace oddělených dílů nově 
označených jako p. č. 2052/12 - ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 473 m2, 
dále p. č. 2052/14 - ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 45 m2 a p. č. 2052/15 
– ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 39 m2 a z části pův. p. č.  2055/11 – 
ostatní plocha, ost. komunikace oddělených dílů nově označených jako p. č. 2055/44 
– ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 15 m2, dále p. č. 2055/46 – ostatní 
plocha, ost. komunikace ve výměře 68 m2 a p. č. 2055/47 – ostatní plocha, ost. 
komunikace ve výměře 3 m2 (v celkové výměře 643 m2) vše v k. ú. Město Žďár - za 
účelem majetkoprávního vypořádání chodníku, komunikace a ploch parkoviště pro 
město do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou výměnou za pozemky ve vlastnictví 
města Žďáru nad Sázavou, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 
Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, 
obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár, a to p. č. 2048/1 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace ve výměře 35 m2, p. č. 2056 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 76 
m2 a dále dle návrhu GP č. 4586-31/2020 pro rozdělení pozemku z části pův. p.č. 
2061 - ostatní plocha, zeleň odděleného dílu nově označeného jako 2061/2 – ostatní 
plocha, zeleň ve výměře 38 m2 a z části pův. p. č. 2066 – ostatní plocha, ost. 
komunikace odděleného dílu nově označeného jako p. č. 2066/2 – ostatní plocha, 
ost. komunikace ve výměře 50 m2 (v celkové výměře 199 m2) – vše v k. ú. Město 
Žďár do vlastnictví společnosti CONGRESSUS-HOTEL s.r.o. Rakovecká 1335/13, 
Bystrc, 635 00 Brno 35 - za účelem majetkoprávního vypořádání pro parkovací místa 
pro objekt č.p. 214 a č.p. 2323 v ul. Kovářova, ZR 1 – ubytovací zařízení (býv. Hotel 
Jehla) společnosti CONGRESSUS-HOTEL s.r.o. Rakovecká 1335/13, Bystrc, 635 00 
Brno 35 v rámci „revitalizace Hotelu JEHLA na bytový komplex“. 
Účetní hodnota převáděných pozemků města je ve výši 204,94 Kč/m2 u pozemku p.č. 
2048/1, ve výši  204,95 Kč/m2 u p.č. 2066/2 a ve výši 80,84 Kč/m2 u pozemku p.č. 
2056 a p.č. 2061/2.  
Účetní hodnota převáděných pozemků společnosti CONGRESSUS-HOTEL je 205 
Kč/m2.  
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Směnné smlouvy a smlouvy o 
zřízení práva věcného břemene, v předloženém znění. 

(příloha č. 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Směnná smlouva a smlouva o zřízení práva věcného 
břemene 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 
 
Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, zastoupeným 
starostou panem Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, IČO 295841 (dále jen Město) na straně 
jedné 
 
a 
 
společností CONGRESSUS-HOTEL s.r.o., se sídlem Rakovecká 1335/13, Bystrc, 635 00 
Brno, IČO 29444632, zastoupenou panem Ing. Janem Krobauerem, (dále jen 
CONGRESSUS-HOTEL) na straně druhé 
 
z důvodu narovnání majetkoprávních vztahů mezi firmou CONGRESSUS-HOTEL a Městem 
za účelem zřízení potřebných parkovacích míst a chodníků, nutných pro přestavbu hotelu na 
bytový dům  
t a k t o : 
 
 

I. 
Město je vlastníkem pozemku p.č. 2048/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 2056, 
ostatní plocha, jiná plocha, p.č. 2061, ostatní plocha, zeleň a p.č. 2066, ostatní plocha, 
ostatní komunikace,  zapsaných 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.  
Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 4586-31/2020 byl od pozemku: 
- p.č. 2061 oddělen díl ve výměře 38 m2, který byl nově označen jako pozemek p.č. 2061/2, 
ostatní plocha, zeleň 
- p.č. 2066 oddělen díl ve výměře 50 m2, který byl nově označen jako pozemek p.č. 2066/2, 
ostatní plocha, ostatní komunikace. 
 

 
CONGRESSUS-HOTEL je vlastníkem pozemku p.č. 2052, ostatní plocha, ostatní 
komunikace a pozemku p.č. 2055/11, ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsaných 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. 8017. 
Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 4586-31/2020 byl od pozemku: 
- p.č. 2052 oddělen díl ve výměře 473 m2, který byl nově označen jako pozemek p.č. 
2052/12, ostatní plocha, ostatní komunikace  
- p.č. 2052 oddělen díl ve výměře 297 m2, který byl nově označen jako pozemek p.č. 
2052/13, ostatní plocha, ostatní komunikace  
- p.č. 2052 oddělen díl ve výměře 45 m2, který byl nově označen jako pozemek p.č. 2052/14, 
ostatní plocha, ostatní komunikace  
- p.č. 2052 oddělen díl ve výměře 39 m2, který byl nově označen jako pozemek p.č. 2052/15, 
ostatní plocha, ostatní komunikace  
- p.č. 2055/11 oddělen díl ve výměře 15 m2, který byl nově označen jako pozemek p.č. 
2055/44, ostatní plocha, ostatní komunikace  
- p.č. 2055/11 oddělen díl ve výměře 44 m2, který byl nově označen jako pozemek p.č. 
2055/45, ostatní plocha, ostatní komunikace  
- p.č. 2055/11 oddělen díl ve výměře 68 m2, který byl nově označen jako pozemek p.č. 
2055/46, ostatní plocha, ostatní komunikace  
- p.č. 2055/11 oddělen díl ve výměře 3 m2, který byl nově označen jako pozemek p.č. 
2055/47, ostatní plocha, ostatní komunikace  
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II. 
1. Město se touto smlouvou zavazuje společnosti CONGRESSUS-HOTEL odevzdat 
pozemek p.č. 2048/1, ostatní plocha, ostatní komunikace výměře 35 m2, pozemek p.č. 2056, 
ostatní plocha, jiná plocha výměře 76 m2, pozemek  p.č. 2061/2, ostatní plocha, zeleň ve 
výměře 38 m2 a  pozemek p.č. 2066/2, ostatní plocha, ostatní komunikace. ve výměře 50 m2, 
obec Žďár nad Sázavou, k.ú Město Žďár, a umožnit společnosti nabýt vlastnické právo k nim 
a CONGRESSUS-HOTEL se zavazuje předmětné pozemky od Města převzít a nabýt je do 
svého výlučného vlastnictví. Účetní hodnota převáděných pozemků je 204,94 Kč/m2 bez 
DPH u pozemku p.č. 2048/1, 204,95 Kč/m2 bez DPH u pozemku p.č. 2066/2 a 80,84 Kč/m2 
bez DPH u pozemku p.č. 2056 a p.č. 2061/2.  
 
2. CONGRESSUS-HOTEL  se touto smlouvou zavazuje Městu odevzdat pozemek: 
- p.č. 2052/12, ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 473 m2,  
- p.č. 2052/14, ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 45 m2,  
- p.č. 2052/15, ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 39 m2,  
- p.č. 2055/44, ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 15 m2,  
- p.č. 2055/46, ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 68 m2,  
- p.č. 2055/47, ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 3 m2,  
vše obec Žďár nad Sázavou, k.ú Město Žďár, a umožnit mu nabýt vlastnické právo k nim a 
Město se zavazuje předmětné pozemky od společnosti CONGRESSUS-HOTEL převzít a 
nabýt do svého výlučného vlastnictví. Účetní hodnota převáděných pozemků je 205 Kč/m2 
bez DPH.  
 
3. Shora uvedení účastníci se dohodli, že rozdíl v hodnotě směňovaných pozemků nebudou 
vypořádávat. 
 
 

III. 
CONGRESSUS-HOTEL, jako povinný ze služebnosti touto smlouvou zřizuje ve prospěch 
Města, jako oprávněného ze služebnosti za sebe a každého dalšího vlastníka pozemků p.č. 
2052/13 a p.č. 2055/45, na dobu neurčitou,  právo odpovídající služebnosti - služebnost 
podle § 1257 a násl. obč. zák., spočívající v povinnosti povinného ze služebnosti trpět na  
pozemcích p.č.  2052/13 a p.č. 2055/45  veřejné bezplatné parkování osobních vozidel. 
 
Oprávněný ze služebnosti právo odpovídající služebnosti – služebnost přijímá a povinný ze 
služebnosti je povinen toto právo – služebnost ve sjednaném rozsahu trpět.  
Právo odpovídající služebnosti - služebnost  se zřizuje bezúplatně a oceňuje se částkou ve 
výši    10.000,-- Kč včetně DPH. 
 
 

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. 
Tento převod byl schválen Zastupitelstvem města Žďáru nad Sázavou dne 18.6.2020. Záměr 
města převést a nabýt shora uvedené nemovitosti byl zveřejněn na úřední desce Městského 
úřadu ve Žďáře nad Sázavou od 25.2.2020 do 26.3.2020. 
Účastníci této smlouvy prohlašují, že na převáděných pozemcích neváznou žádné dluhy 
nebo věcná a jiná práva, která by omezovala právo vlastnické nebo právo užívací, a že jim je 
dobře znám stav převáděných pozemků. Pod směňovanými pozemky se mohou nacházet 
vedení inženýrských sítí ve vlastnictví jiných osob, než je Město nebo společnost 
CONGRESSUS-HOTEL. 
Zřízení práva služebnosti  bylo schváleno Radou města Žďáru nad Sázavou dne 1.6.2020 
usnesením č. 701/2020/OP. 



 
 
 

V. 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru 
smluv zajistí Město. 
 
 
 

 
VI. 

Poplatníkem daně z nabytí nemovité věci je nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci, a 
to ve lhůtě a výši stanovené zákonem č. 254/2016 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
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. 
 
 
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne    
 
 
 
 
-----------------------------------------------------   --------------------------------------- 
Ing. Martin Mrkos, ACCA     Ing. Jan Krobauer 
starosta města Žďáru nad Sázavou    jednatel společnosti  

CONGRESSUS-HOTEL s.r.o. 
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d) - Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 30. 4. 2020 schválilo směnu 
pozemku p. č. 6468 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 1 260 m2, jehož 
součástí je stavba č.p. 128 na ulici Jihlavská ve Žďáře nad Sázavou a dále pozemku 
p. č. 6469/1 - ostatní plocha, manipulační plocha ve výměře 3 211 m2 (v celkové 
výměře 4 471 m2), vše k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou ve vlastnictví p. 
K.V., bytem Bukovice za části původních pozemků p. č. 6984/3 - ostatní plocha, jiná 
plocha a p. č. 6985/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace - dle návrhu oddělovacího 
GP č. 4572-20/2020 pro rozdělení pozemku, a to z pův. p. č. 6984/3 – ostatní plocha, 
jiná plocha odděleného dílu „a“ ve výměře 5 556 m2 a z pův. p. č. 6985/2 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace odděleného dílu „b“ ve výměře 1 101 m2 - oba díly nově 
sloučeny do p. č. 6984/3 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 6 657 m2 v k. ú. 
Město Žďár ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou s tím, že rozdíl v hodnotě 
nemovitostí ve výši 3.265.000 Kč včetně DPH bude p. V. městem Žďár nad Sázavou 
doplacen. 

 
Ke schválení je předkládán návrh směnné smlouvy, který je odsouhlasen i p. V.. 
Hodnoty nemovitostí, které jsou ve smlouvě uvedeny, vychází ze znaleckého 
posudku z roku 2012, a to z toho důvodu, že jednání o směně pozemků jsou vedena 
po celou dobu.  
 
Finanční dopad do rozpočtu města: doplatek ceny směňovaných nemovitostí za 
dohodnutou cenu ve výši 3.265.000 Kč včetně DPH 

 
- Rada města dne 1. 6. 2020 doporučila zastupitelstvu města schválit Směnnou 
smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a panem K. V., 
bytem Bukovice, v předloženém znění.  

 
Počet stran:  1 
                    
Počet příloh: 2 

 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje Směnnou smlouvu, která bude 
uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a panem K. V., bytem Bukovice, 
v předloženém znění.  

(příloha č. 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, IČO 295841  (dále jen Město) na straně 
jedné 
 
a 
 
panem K V , r.č.  bytem Bukovice  
 (dále jen p. V   na straně druhé 
t a k t o : 
 
 

I. 
Město je vlastníkem pozemku p.č. 6984/3, ostatní plocha, jiná plocha a pozemku p.č. 6985/2, 
ostatní plocha, ostatní komunikace,  zapsaných 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.  
Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 4572-20/2020 byl od pozemku p.č. 6984/3 
oddělen díl „a“ ve výměře 5 556 m2 a od pozemku p.č. 6985/2 oddělen díl „b“ ve výměře       
1 101 m2, když oba tyto oddělené díly byly sloučeny do pozemku p.č. 6984/3, ostatní plocha, 
jiná plocha ve výměře 6 657 m2. 

 
P. V  je vlastníkem pozemku p.č. 6468, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 1 260 
m2, součástí kterého je jiná stavba č.p. 128, na ulici Jihlavská, Žďár nad Sázavou, část Žďár 
nad Sázavou 1, a dále je p. V  vlastníkem pozemku p.č. 6469/1, ostatní plocha, 
manipulační plocha, ve výměře 3 211 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 na listu vlastnictví č. 374. 
 
 

II. 
1. Město se touto smlouvou zavazuje panu V  odevzdat pozemek p.č. 6984/3, ostatní 
plocha, jiná plocha ve výměře 6 657 m2, obec Žďár nad Sázavou, k.ú Město Žďár, a umožnit 
mu nabýt vlastnické právo k němu a pan V  se zavazuje předmětný pozemek od Města 
převzít a zaplatit mu za něj dohodnutou kupní cenu v celkové výši 4.259.650 Kč včetně DPH.  
 
2. Pan V   se touto smlouvou zavazuje Městu odevzdat pozemek p.č. 6468, zastavěná 
plocha a nádvoří ve výměře 1 260 m2, součástí kterého je jiná stavba č.p. 128, na ulici 
Jihlavská a dále pozemek p.č. 6469/1, ostatní plocha, manipulační plocha, ve výměře 3 211 
m2, vše obec Žďár nad Sázavou, k.ú Město Žďár, a umožnit mu nabýt vlastnické právo k nim 
a Město se zavazuje předmětné pozemky od pana V  převzít a zaplatit mu za ně 
dohodnutou kupní cenu v celkové výši 7.524.650 Kč včetně DPH. Z celkové výše kupní ceny 
tvoří částku ve výši 3.265.000 Kč včetně DPH  hodnota jiné stavby č.p. 128 na ulici Jihlavská 
ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 a částku ve výši 4.259.650 Kč včetně DPH 
tvoří hodnota pozemků.   
 
3. Vzhledem k rozdílu ve výměře a hodnotě převáděných pozemků, kdy Město převádí panu 
V  pozemek v celkové hodnotě 4.259.650 Kč včetně DPH a pan V  převádí 
Městu pozemky v celkové hodnotě 7.524.650 Kč včetně DPH, dohodly se smluvní strany na 
finančním narovnání, tj. Město uhradí panu V  rozdíl v hodnotě převáděných 
pozemků, a to částku ve výši 3.265.000 Kč včetně DPH.  

JANTUP
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Město uhradí uvedenou částku na účet pana V číslo  a to do 10ti dnů 
ode dne doručení oznámení Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Žďár 
nad Sázavou o provedení vkladu vlastnického práva ke směňovaným pozemkům do katastru 
nemovitostí. 
 
 
 

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. 
Tento převod byl schválen Zastupitelstvem města Žďáru nad Sázavou dne 30.4.2020. Záměr 
města převést a nabýt shora uvedené nemovitosti byl zveřejněn na úřední desce Městského 
úřadu ve Žďáře nad Sázavou od 14.1.2020 do 13.2.2020. 
Účastníci této smlouvy prohlašují, že na převáděných pozemcích neváznou žádné dluhy 
nebo věcná a jiná práva, která by omezovala právo vlastnické nebo právo užívací, a že jim je 
dobře znám stav převáděných pozemků. Pod směňovanými pozemky se mohou nacházet 
vedení inženýrských sítí ve vlastnictví jiných osob, než je Město nebo p. V  
Účastníci této smlouvy se zavazují předat směňované pozemky do 10ti dnů ode dne 
doručení oznámení Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Žďár nad 
Sázavou o provedení vkladu vlastnického práva ke směňovaným pozemkům do katastru 
nemovitostí. 
 
 

IV. 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru 
smluv zajistí Město. 
 

 
V. 

Poplatníkem daně z nabytí nemovité věci je nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci, a 
to ve lhůtě a výši stanovené zákonem č. 254/2016 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
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. 
 
 
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne    
 
 
 
 
-----------------------------------------------------   --------------------------------------- 
Ing. Martin Mrkos, ACCA     K V
starosta města Žďáru nad Sázavou     
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e) - Zastupitelstvo města dne 5. 9. 2019 schválilo uzavření Kupní smlouvy a smlouvy o 
zřízení předkupního práva mezi městem Žďár nad Sázavou a společností KOVO 
Koukola Invest, s.r.o. se sídlem Mezírka 775/1, Veveří, 602 00 Brno, IČO 29286107 
na prodej pozemku p. č. 9525/9 - orná půda ve výměře 2 960 m2, který vznikl 
v souladu s Geometrickým plánem pro rozdělení pozemků č. 3725-6/2014 oddělením 
od  pozemků p. č. 9512/2, p. č. 9523/1 a p. č. 9525/1 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár 
nad Sázavou. 
 
- Dne 7. 10. 2019 byla Kupní smlouva a smlouva o zřízení předkupního práva mezi 
oběma stranami uzavřena s tím, že m.j. je prodávající oprávněn odstoupit od této 
smlouvy v případě, že kupující nejpozději do 10. 6. 2020 nedoloží vydání 
Kolaudačního souhlasu, popř. jiného povolení užívání stavby (kromě povolení 
zkušebního provozu nebo předčasného užívání stavby). 
 
- Dne 18. 5. 2020 společnost KOVO Koukola Invest, s.r.o. se sídlem Mezírka 775/1, 
Veveří, 602 00 Brno, IČO 29286107, požádala o prodloužení termínu pro dobu 
výstavby novostavby výrobního a vývojového centra firmy KOVO Koukola Invest, 
s.r.o. se sídlem Mezírka 775/1, Veveří, 602 00 Brno, IČO 29286107, stanoveného dle 
čl. VI. uvedené smlouvy, a to nově do 31. 5. 2021 z důvodu, že se firmě 
zkomplikovala situace důsledkem nedodání speciálního materiálu na čelní fasádu, 
jejímž dodavatelem je italská firma. Nyní řeší náhradního dodavatele. 
 
- Radě města bylo předloženo k projednání schválení prodloužení termínu pro 
výstavbu předmětné stavby a zároveň posunutí termínu účinnosti sjednané smluvní 
pokuty za nesplnění termínu výstavby stavby, a to nově do 31. 5. 2021 (původní 
termín do 10. 6. 2020) – dle čl. V. a čl. VI. uvedené smlouvy. 
 
- Rada města dne 1. 6. 2020 po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit 
prodloužení termínu dokončení výstavby předmětné stavby a doložení vydání 
Kolaudačního souhlasu, popř. jiného povolení užívání stavby (kromě povolení 
zkušebního provozu nebo předčasného užívání stavby) – původně stanoveného do 
10. 6. 2020 - dle čl. VI. Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva ze dne 
7. 10. 2019, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a společností KOVO Koukola 
Invest, s.r.o. se sídlem Mezírka 775/1, Veveří, 602 00 Brno, IČO 29286107, a to nově 
nejpozději do 31. 5. 2021 a zároveň posunutí termínu účinnosti sjednané smluvní 
pokuty za nesplnění termínu výstavby stavby, a to nově do 31. 5. 2021 (původní 
termín do 10. 6. 2020) – dle čl. V. uvedené smlouvy a schvaluje uzavření Dodatku č.1 
k uvedené smlouvě, v předloženém znění. 
 
Finanční dopad do rozpočtu města: není 
 
Počet stran:  1 
Počet příloh: 2 

 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodloužení termínu 
dokončení výstavby předmětné stavby a doložení vydání Kolaudačního souhlasu, 
popř. jiného povolení užívání stavby (kromě povolení zkušebního provozu nebo 
předčasného užívání stavby) – původně stanoveného do 10. 6. 2020 - dle čl. VI. 
Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva ze dne 7. 10. 2019, uzavřené 
mezi městem Žďár nad Sázavou a společností KOVO Koukola Invest, s.r.o. se 
sídlem Mezírka 775/1, Veveří, 602 00 Brno, IČO 29286107, a to nově nejpozději do 
31. 5. 2021 a zároveň schvaluje posunutí termínu účinnosti sjednané smluvní pokuty 
za nesplnění termínu výstavby stavby, a to nově do 31. 5. 2021 (původní termín do 
10. 6. 2020) – dle čl. V. uvedené smlouvy a schvaluje uzavření Dodatku č. 1 
k uvedené smlouvě, v předloženém znění.          (příloha č. 5) 



Dodatek č. 1 
ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 
 
Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou,  IČO 295841, 
zastoupeným jeho starostou Ing. Martinem Mrkosem ACCA 
jako prodávajícím na straně jedné (dále jen prodávající) 
 
a 
 
KOVO Koukola Invest, s.r.o.,  se sídlem Mezírka 775/1, Veveří, 602 00 Brno,   IČO 29286107,  
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 
71146, zastoupená jednatelem společnosti Petrem Koukolou, jako kupujícím na straně druhé  
(dále jen  kupující) 

I. 
Shora uvedení účastníci uzavřeli dne 7.10.2019 Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení 
předkupního práva, v souladu se kterou se kupující stal vlastníkem pozemku p.č. 9525/9, orná 
půda ve výměře 2 960 m2 (dále jen Smlouva). Pozemek byl prodán za účelem výstavby 
novostavby výrobního a vývojového centra firmy KOVO Koukola Invest, s.r.o. ve Žďáře nad 
Sázavou v souladu s povolením, vydaným stavebním odborem Městského úřadu ve Žďáře nad 
Sázavou. 

II. 
Účastníci smlouvy se dohodli na změně čl. V. a čl. VI. Smlouvy s tím, že: 
 
1.  Článek V. Smlouvy ve znění:  

V. 
V případě, že doba výstavby stavby přesáhne termín 10.6.2020, 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.  
 
se mění následovně:  

V. 
V případě, že doba výstavby stavby přesáhne termín 31.5.2021, 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.  
 
2. Článek VI. Smlouvy ve znění: 

VI. 
Prodávající je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že: 
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-  kupující nezahájí výstavbu stavby na prodávaném pozemku v době platnosti povolení, 
které bylo vydáno stavebním odborem MěÚ Žďár nad Sázavou 
- kupující nejpozději do 10.6.2020 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 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. 9525/9, 
orná půda ve výměře 2 960 m2 v k.ú. Město Žďár s tím, že kupující ponese ze svého veškeré 
náklady spojené se zpětným zápisem  pozemku p.č. 9525/9, orná půda ve výměře 2 960 m2 
v k.ú. Město Žďár v katastru nemovitostí ve prospěch města Žďáru nad Sázavou. 
 
se mění následovně:  

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 31.5.2021 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. 9525/9, 
orná půda ve výměře 2 960 m2 v k.ú. Město Žďár s tím, že kupující ponese ze svého veškeré 
náklady spojené se zpětným zápisem  pozemku p.č. 9525/9, orná půda ve výměře 2 960 m2 
v k.ú. Město Žďár v katastru nemovitostí ve prospěch města Žďáru nad Sázavou. 
 

III. 
 
1. V ostatních ustanoveních zůstává Smlouva nezměněna.  
2. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno zastupitelstvem města Žďáru nad Sázavou na 
zasedání dne 18.6.2020 usnesením č.j…………………. 
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     Petr Koukola 
starosta města Žďáru nad Sázavou     jednatel společnosti 
za prodávajícího    
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f)    - Zastupitelstvo města dne 8. 2. 2018 po projednání schválilo uzavření Kupní 
smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva, mezi městem Žďár nad Sázavou 
jako prodávajícím a p. K. V., bytem Nové Město na Moravě, IČO 70406359, DIČ 
CZ7210134778, jako kupujícím, v předloženém znění. 
 
- Dne 12. 2. 2018 byla mezi oběma stranami uzavřena předmětná Kupní smlouva a 
smlouva o zřízení předkupního práva k prodávanému pozemku – dle GP č. 4308-
5/2018 ze dne 31. 1. 2018 nově p. č. 9518/11 – orná půda ve výměře 2 082 m2 v k. ú. 
Město Žďár – za účelem realizace podnikatelského záměru výstavby sídla firmy. Tato 
smlouva byla dne 16. 3. 2018 vložena do katastru nemovitostí s právními účinky 
zápisu ke dni 23.2.2018, pod č.j. V-981/2018-714.   
 
- V článku V. shora uvedené kupní smlouvy je m.j. uvedeno: 
V případě, že doba výstavby stavby přesáhne termín 24 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. 
 
- Dále v čl. VI. shora uvedené kupní smlouvy je m.j. uvedeno: 
Prodávající je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že: 
- kupující nejpozději do 24 měsíců ode dne povolení stavby nedoloží vydání 
Kolaudačního souhlasu, popřípadě jiného povolení užívání stavby (kromě povolení 
zkušebního provozu nebo předčasného užívání stavby 
 
- Z uvedeného vyplývá, že nejzazší termín pro výstavbu stavby a předložení povolení 
užívání stavby končí dne 25. 7. 2019.  Vzhledem k tomu, že v té době se tento termín 
jevil stavebníkovi jako nereálný, požádal v listopadu r. 2018 p. V. o prodloužení 
termínu pro vydání kolaudačního souhlasu na předmětnou stavbu: „Skladovací hala 
s administrativou na ul. Jamská ve Žďáře nad Sázavou“, a to do 30. 6. 2020 
z následujících důvodů: 
-  Zvýšené komplikace při výškových úpravách terénu – tento problém je již vyřešen a 
pozemek je srovnán. 
- Vzhledem ke stávajícímu stavebnímu boomu jsem nebyl schopen zajistit stavební 
firmu s volnou kapacitou v průběhu roku 2018. Tento problém je již také vyřešen, ale 
stavba bude vzhledem k vytíženosti stavební firmy zahájena v 04/2019. 
 
- Rada města dne 26. 11. 2018 po projednání doporučila zastupitelstvu města 
schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního 
práva, uzavřené dne 12. 2. 2018 mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím 
a p. K. V., bytem Nové Město na Moravě, IČO 70406359, DIČ CZ7210134778, jako 
kupujícím, v předloženém znění. 
 
- Zastupitelstvo města dne 13. 12. 2018 po projednání schválilo uzavření Dodatku č. 
1 ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva, uzavřené dne 12.2 2018 
mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a p. K. V., bytem Nové Město na 
Moravě, IČO 70406359, DIČ CZ7210134778, jako kupujícím, v předloženém znění. 
 
- Předmětný Dodatek č. 1 k uvedené smlouvě byl dne 17. 12. 2018 mezi oběma 
stranami uzavřen. 
 
- Dne 25. 3. 2020 p. Vybíral požádal město Žďár nad Sázavou o posunutí termínu 
kolaudace do 30. 11. 2020 vzhledem k nouzovému stavu vyhlášenému v ČR a 
ostatními s tím spojenými omezeními, která souvisejí s pandemií koronaviru COVID-
19, se nedaří koordinovat stavební práce a dodávky materiálu dle již uzavřených 
smluv se stavebními a instalačními firmami. Stavba probíhá, ale dodavatelské firmy 



nejsou momentálně schopné z objektivních důvodů způsobených nouzovým stavem 
plnit své závazky, jak v oblasti postupu stavebních prací, tak i dodávek některých 
materiálů a zařízení.   
 
- Z těchto důvodů bylo RM předlloženo ke schválení usnesení ve věci prodloužení 
termínů doby výstavby a vydání kolaudačního souhlasu na stavbu: „Skladovací hala 
s administrativou na ul. Jamská ve Žďáře nad Sázavou“ a posunutí termínu účinnosti 
sjednané smluvní pokuty za nesplnění termínu výstavby stavby, a to nově do 
30.11.2020 (původní termín do 30. 6. 2020) – dle čl. V. a čl. VI. uvedené smlouvy 
včetně pozdějšího dodatku č. 1 formou uzavření dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě a 
smlouvě o zřízení předkupního práva ze dne 12. 2. 2018 a k Dodatku č. 1 ze dne 17. 
12. 2018 k uvedené smlouvě. 
 
- Rada města dne 1. 6. 2020 po projednání schválila a doporučila zastupitelstvu 
města schválit uzavření Dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení 
předkupního práva ze dne 12. 2. 2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 17. 12. 2018, 
uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a p. K. V., bytem Nové 
Město na Moravě, IČO 70406359, DIČ CZ7210134778, jako kupujícím, ve věci 
prodloužení termínu dokončení výstavby předmětné stavby a doložení vydání 
Kolaudačního souhlasu, popř. jiného povolení užívání stavby dle čl. VI. – nyní 
stanoveného do 30.6.2020, a to nově nejpozději do 30. 11. 2020 a zároveň posunutí 
termínu účinnosti sjednané smluvní pokuty za nesplnění termínu výstavby stavby, a 
to nově do 30. 11. 2020 (původní termín do 30.6.2020) – dle čl. V. uvedené smlouvy 
a schvaluje Dodatek č. 2. v předloženém znění. 
 
Finanční dopad do rozpočtu města: není 
  
Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 2 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 
2 ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva ze dne 12. 2. 2018 ve 
znění Dodatku č. 1 ze dne 17. 12. 2018, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou 
jako prodávajícím a p. K. V., bytem Nové Město na Moravě, IČO 70406359, DIČ 
CZ7210134778, jako kupujícím, ve věci prodloužení termínu dokončení výstavby 
předmětné stavby a doložení vydání Kolaudačního souhlasu, popř. jiného povolení 
užívání stavby dle čl. VI. – nyní stanoveného do 30.6.2020, a to nově nejpozději do 
30. 11. 2020 a zároveň posunutí termínu účinnosti sjednané smluvní pokuty za 
nesplnění termínu výstavby stavby, a to nově do 30.11.2020 (původní termín do 
30.6.2020) – dle čl. V. uvedené smlouvy a schvaluje Dodatek č. 2. v předloženém 
znění. 

(příloha č. 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dodatek č. 2  
ke Kupní smlouvě  a smlouva o zřízení předkupního práva ze dne 12.2.2018 včetně Dodatku č. 

1 ze dne 17.12.2018 (dále jen Smlouva) 
 
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 
 
Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou,  IČO 295841, 
zastoupeným jeho starostou Ing. Martinem Mrkosem, ACCA 
jako prodávajícím na straně jedné (dále jen prodávající) 
 
a 
 
panem K  V , r.č.  bytem ,  Nové Město na 
Moravě, FO podnikající pod IČ 70406359, jako kupujícím na straně druhé  (dále jen  kupující) 
 
 

I. 
Shora uvedení účastníci se dohodli na změně čl. V. Smlouvy s tím, že znění: 

 
V případě, že doba výstavby stavby přesáhne termín 30.6.2020, 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.  
 
se nahrazuje zněním: 
 
V případě, že doba výstavby stavby přesáhne termín 30.11.2020, 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.  
 
a dále se účastníci dohodli na změně čl. VI. Smlouvy s tím, že znění: 
 
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 30.6.2020 nedoloží vydání Kolaudačního souhlasu, popřípadě 
jiného povolení  užívání stavby (kromě povolení zkušebního provozu nebo předčasného užívání 
stavby) 
 
- kupující neuhradí kupní cenu řádně a včas 
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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. 
9518/11, orná půda ve výměře 2 082 m2 v k.ú. Město Žďár s tím, že kupující ponese ze svého 
veškeré náklady spojené se zpětným zápisem  pozemku p.č. 9518/11, orná půda ve výměře 2 
082 m2 v k.ú. Město Žďár v katastru nemovitostí ve prospěch města Žďáru nad Sázavou. 
 
se nahrazuje zněním: 
 
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 30.11.2020 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 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. 
9518/11, orná půda ve výměře 2 082 m2 v k.ú. Město Žďár s tím, že kupující ponese ze svého 
veškeré náklady spojené se zpětným zápisem  pozemku p.č. 9518/11, orná půda ve výměře 2 
082 m2 v k.ú. Město Žďár v katastru nemovitostí ve prospěch města Žďáru nad Sázavou. 
 
 

II. 
V ostatních ustanoveních zůstává Smlouva nezměněna. 
 
 

III. 
Tento dodatek schválilo zastupitelstvo města na svém zasedání dne 18.6.2020. 
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne  
 
 
 
 
 
 
…………………………………….    ………………………………….. 
Ing. Martin Mrkos, ACCA     K   Vy  
starosta města Žďáru nad Sázavou      
za budoucího prodávajícího       
 
 
       

 
 

 





g) - Zastupitelstvo města dne 6. 9. 2018 schválilo 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 
Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o budoucí kupní smlouvě v předloženém 
znění, která byla dne 10. 9. 2018. 

 
- Dne 10. 9. 2018 byla předmětná smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi 
oběma stranami uzavřena, a to za předpokladu ve smlouvě uvedených splnění 
podmínek, m.j. že povolení stavby bude vydáno a nabude právní moci do 
31.12.2019. V listopadu r. 2019 požádala společnost o prodloužení stanovených 
termínů a navrhla vyhlášení záměru na změnu podmínek záměru č. Z-231/2018-OP, 
a to v části b) „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“. 
Tato podmínka by nově zněla:  „povolení umístění a provedení stavby bude vydáno 
nejpozději do 31.8.2020 a termín vydání dokladu o užívání stavby (tj. protokol ze 
závěrečné kontrolní prohlídky nebo kolaudační souhlas) bude vydán nejpozději do 
31.12.2022“. 

 
- Rada města dne 18. 11. 2019 vyhlásila záměr na změnu podmínek záměru č. Z-
231/2018-OP, a to v části b) „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“. Tato podmínka bude nově upravena na:  „povolení umístění a 
provedení stavby bude vydáno nejpozději do 31.8.2020 a termín vydání dokladu o 
užívání stavby (tj. protokol ze závěrečné kontrolní prohlídky nebo kolaudační 
souhlas) bude vydán nejpozději do 31.12.2022“ s tím, že záměr bude zveřejněn na 
úřední desce města po dobu 15 dní. 
 
- Uvedená změna záměru zveřejněna na úřední desce města v době od 19.11. do 
4.12.2019.  
 
- Rada města dne 2. 12. 2019 po projednání schválila a doporučila zastupitelstvu 
města schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy 
ze dne 10.9.2018, v předloženém znění. 
 
- Zastupitelstvo města dne 12. 12. 2019 po projednání schválilo uzavření Dodatku č. 
1 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 10.9.2018, v předloženém 
znění.  
 
- Dodatek č. 1 k uvedené smlouvě byl uzavřen dne 16. 12. 2019. 
 
- Nyní uvedená společnost požádala znovu o prodloužení termínů stanovených 
v Dodatku č. 1 ze dne 16. 12. 2019 k uvedené smlouvě - změnu podmínek záměru č. 
Z-231/2018-OP a Z-59/2019 - OP, a to v části b) „povolení umístění a provedení 



stavby bude vydáno nejpozději do 31.8.2020 a termín vydání dokladu o užívání 
stavby (tj. protokol ze závěrečné kontrolní prohlídky nebo kolaudační souhlas) bude 
vydán nejpozději do 31.12.2022“. Tato podmínka bude nově upravena na:  „povolení 
umístění a provedení stavby bude vydáno nejpozději do 31.12.2020 a termín vydání 
dokladu o užívání stavby (tj. protokol ze závěrečné kontrolní prohlídky nebo 
kolaudační souhlas) bude vydán nejpozději do 31.12.2023“. 

 
- Rada města dne 1. 6. 2020 vyhlásila záměr na změnu podmínek záměru č. Z-
231/2018-OP a Z-59/2019-OP, a to v části b) „povolení umístění a provedení stavby 
bude vydáno nejpozději do 31.8.2020 a termín vydání dokladu o užívání stavby (tj. 
protokol ze závěrečné kontrolní prohlídky nebo kolaudační souhlas) bude vydán 
nejpozději do 31.12.2022“. Tato podmínka bude nově upravena na:  „povolení 
umístění a provedení stavby bude vydáno nejpozději do 31.12.2020 a termín vydání 
dokladu o užívání stavby (tj. protokol ze závěrečné kontrolní prohlídky nebo 
kolaudační souhlas) bude vydán nejpozději do 31.12.2023“ s tím, že záměr bude 
zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní. 

 
- Záměr zveřejněn na úřední desce města v době od 2. 6. do 17. 6. 2020. 
 
- Radě města na zasedání dne 15. 6. 2020 bude předloženo k projednání níže 
uvedené usnesení:  
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření 
Dodatku č. 2 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 10. 9. 2018 
včetně Dodatku č. 1 ze dne 16. 12. 2019, týkající se změny podmínek záměru č. Z-
231/2018-OP a Z-59/2019-OP, a to v části b) „povolení umístění a provedení stavby 
bude vydáno nejpozději do 31.8.2020 a termín vydání dokladu o užívání stavby (tj. 
protokol ze závěrečné kontrolní prohlídky nebo kolaudační souhlas) bude vydán 
nejpozději do 31.12.2022“. Tato podmínka bude nově upravena na:  „povolení 
umístění a provedení stavby bude vydáno nejpozději do 31.12.2020 a termín vydání 
dokladu o užívání stavby (tj. protokol ze závěrečné kontrolní prohlídky nebo 
kolaudační souhlas) bude vydán nejpozději do 31.12.2023“. 
Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 2 ke 
Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 10. 9. 2018 včetně Dodatku č. 1 
ze dne 16. 12. 2019, v předloženém znění. 
 
Finanční dopad do rozpočtu města: není 

 
Počet stran:  2 
 
Počet příloh: 2 

 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města po projednání schvaluje změny podmínek 
záměru č. Z-231/2018-OP a Z-59/2019-OP, a to v části b) „povolení umístění a 
provedení stavby bude vydáno nejpozději do 31.8.2020 a termín vydání dokladu o 
užívání stavby (tj. protokol ze závěrečné kontrolní prohlídky nebo kolaudační 
souhlas) bude vydán nejpozději do 31.12.2022“. Tato podmínka bude nově upravena 
na:  „povolení umístění a provedení stavby bude vydáno nejpozději do 31.12.2020 a 
termín vydání dokladu o užívání stavby (tj. protokol ze závěrečné kontrolní prohlídky 
nebo kolaudační souhlas) bude vydán nejpozději do 31.12.2023“. 
Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní 
smlouvy ze dne 10. 9. 2018 včetně Dodatku č. 1 ze dne 16. 12. 2019, v předloženém 
znění. 

  (příloha č. 7) 
 
 



Dodatek č. 2 
ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 10.9.2018, uzavřený mezi: 
 
Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou,  IČO 295841, 
zastoupeným jeho starostou Ing. Martinem Mrkosem, ACCA 
jako budoucím prodávajícím na straně jedné (dále jen budoucí prodávající) 
 
a 
 
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. 

Shora uvedení účastníci uzavřeli dne 10.9.2018 Smlouvu o budoucí kupní smlouvě, předmětem 
které je závazek budoucího prodávajícího při splnění podmínek ve smlouvě stanovených prodat 
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 
smlouvy, a závazek budoucího kupujícího na předmětném pozemku za podmínek dále 
stanovených smlouvou, postavit novostavbu víceúčelového objektu IOOV, v souladu 
s povolením, vydaným stavebním odborem Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou (dále jen 
stavba). Ke shora uvedené smlouvě byl dne 16.12.2019 uzavřen Dodatek č. 1. 
 

II. 
Shora uvedení účastníci se dohodli, že čl. II. Předpoklady pro uzavření kupní smlouvy ve znění:  
 
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 31.8.2020 pozbývá 
tato smlouva platnosti. 
 
se mění následovně:  

 
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 31.12.2020 pozbývá 
tato smlouva platnosti. 
 

 
 
 

III. 
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Dále se účastníci dohodli, že čl. III. Ujednání o smluvní pokutě, odst. 1 ve znění:  
 
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 31.12.2022, sjednává se smluvní pokuta ve výši 50.000,-- Kč měsíčně za 
každý celý kalendářní měsíc takovéhoto prodlení s výstavbou.  

 
se mění následovně: 
 
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 31.12.2023, sjednává se smluvní pokuta ve výši 50.000,-- Kč měsíčně za 
každý celý kalendářní měsíc takovéhoto prodlení s výstavbou.  

 
 
 

 
IV.  

Dále se účastníci dohodli, že čl. IV. ve znění:  
 
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 31.12.2022 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. 
 
se mění následovně: 
 
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 31.12.2023 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. 
 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 
Kupující výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku. 
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru 
smluv zajistí budoucí prodávající. 
 



Budoucí prodávající prohlašuje, že splnil podmínky dané příslušným ustanovením § 85) zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, stanovené pro převod nemovitých věcí z a do majetku města. 
Uzavření této smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem města Žďáru nad Sázavou dne 
18.6.2020. Záměr na změnu termínů byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu ve Žďáře 
nad Sázavou od 2.6.2020 do 17.6.2020. 
 
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne  
 
 
 
 
 
…………………………………….   ………………………………….. 
Ing. Martin Mrkos, ACCA    Bohumil  Ř e b í k 
starosta města Žďáru nad Sázavou    předseda představenstva 
za budoucího prodávajícího     za budoucího kupujícího 
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h) - Pan O. P., bytem Řečice, v zastoupení sestry S. Č., bytem ZR 7, která v této 
nemovitosti bydlí na základě řádného pronájmu a RD chce v budoucnu od bratra 
odkoupit, požádal o odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to 
části p. č. 4669/1 v k. ú. Město Žďár ve výměře cca 68 m2 - za účelem vybudování 
přístavby RD č.p. 1660 na p. č. 4577 v ul. Špálova 42, ZR 7 (přestavba bývalé 
výměníkové stanice na byt. jednotku). Dne 4. 10. 2017 proběhlo místní šetření za 
účasti p. starosty a dalších zástupců města.  

 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a kom. služeb MěÚ ZR ve svém vyjádření ze dne 
13. 12. 2017 souhlasí s odprodejem pozemku bez připomínek. 

 
- Rada města dne 18. 12. 2017 po projednání schválila vyhlášení záměru na 
odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru 
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální 
pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, 
a to části p. č. 4669/1 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře cca 68 m2 (dle 
mapového podkladu) - za účelem vybudování přístavby RD č.p. 1660 na p. č. 4577 
v ul. Špálova 42, ZR 7 (přestavba bývalé výměníkové stanice na byt. jednotku) s tím, 
že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím 
GP. 

 
- Záměr byl zveřejněn na úřední desce města v době od 20. 12. 2017 do 19. 1. 2018. 

 
Odůvodnění kupní ceny: 
Dle zpracovaného ZP č. 981-2/2018 ze dne 28. 2. 2018 Ing. I. D., na ocenění 1m2 
pozemku p. č. 4669/1 – ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad 
Sázavou, určeného k zastavění, činí cena zjištěná částku ve výši 589 Kč/m2 a cena 
obvyklá částku ve výši 1.100 Kč/m2. 

 
Finanční dopad do rozpočtu města: příjem - kupní cena ve výši 1.100 Kč/m2 + 
platná sazba DPH včetně úhrady souvisejících nákladů 

 
- Rada města na svém zasedání dne 12. 3. 2018 projednala a přijala níže uvedené 
usnesení:   
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí 
u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár 
nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, a to části p. č. 
4669/1 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře cca 68 m2 (dle mapového podkladu) 
do vlastnictví p. O. P., trvale bytem Řečice - za účelem vybudování přístavby RD č.p. 
1660 na p. č. 4577 v ul. Špálova 42, ZR 7 (přestavba bývalé výměníkové stanice na 
byt. jednotku) s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po 
zaměření oddělovacím GP 
- za kupní cenu ve výši 1.100 Kč/m2 + platná sazba DPH včetně úhrady souvisejících 
nákladů 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě v předloženém znění. 

 
- Zastupitelstvo města dne 22. 3. 2018 po projednání schválilo odprodej pozemku ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár 
nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, a to části p. č. 
4669/1 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře cca 68 m2 (dle mapového podkladu) 
do vlastnictví p. O. P., trvale bytem Řečice - za účelem vybudování přístavby RD č.p. 
1660 na p. č. 4577 v ul. Špálova 42, ZR 7 (přestavba bývalé výměníkové stanice na 



byt. jednotku) s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po 
zaměření oddělovacím GP 
- za kupní cenu ve výši 1.100 Kč/m2 + platná sazba DPH včetně úhrady souvisejících 
nákladů 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
v předloženém znění. 

 
- Dne 26. 3. 2018 byla předmětná Smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi oběma 
stranami uzavřena. 

 
- Dne 13. 8. 2018 byl vydán MěÚ ZR – odborem stavebním Společný souhlas – 
společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru na 
stavbu “Přístavba a s tím spojená stavební úprava rodinného domu č.p. 1660 ve 
Žďáře nad Sázavou, ul. Špálova or. č. 42 ve Žďáře nad Sázavou 7 na pozemcích p.č. 
4577, 4669/66 a 4669/1 v k. ú. Město Žďár”.   

 
- Dne 28 6. 2019 byl vydán MěÚ ZR – odborem stavebním Kolaudační souhlas s 
užíváním předmětné stavby. Do systému RUIAN byla stavba zavedena dne 
13.12.2019. 
 
- K předmětné stavbě byl doložen GP č. 4494-154/2019 ze dne 25. 11. 2019 pro 
změnu obvodu budovy, rozdělení pozemku, kterým bylo zjištěno, že stavba zasahuje 
do větší části pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, než pouze na tu 
část pozemku, na který byl vyhlášen původní záměr. 
Dle tohoto GP byl z pův. p. č. 4669/1 – ostatní plocha, jiná plocha oddělen díl ve 
výměře 70 m2, který byl nově označen jako p. č. 4669/99 – zastavěná plocha a 
nádvoří ve výměře 70 m2 (součástí RD č.p. 1660), dále díl ve výměře 12 m2, který byl 
nově označen jako p. č. 4669/100 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 12 m2 
(součástí RD č.p. 1660) a díl ve výměře 66 m2, který byl nově označen jako p. č. 
4669/101 – ostatní plocha a jiná plocha ve výměře 66 m2 – vše v k. ú. Město Žďár. 
 
- Odbory rozvoje a úz. plánování a komunálních služeb MěÚ ZR ve svém vyjádření 
ze dne 27. 5. 2020 souhlasí s rozšířeným prodejem pozemku dle předloženého GP 
bez připomínek. 
 
- Vzhledem k tomu, že stavba zasahuje do větší části pozemku města, než na který 
byl vyhlášen původní záměr č. Z-214/2017-OP (cca 68 m2), bylo RM předloženo k 
projednání vyhlášení nového záměru na prodej pozemků města dle GP č. 4494-
154/2019 ze dne 25.11.2019 pro změnu obvodu budovy, rozdělení pozemku.   

 
- Rada města dne 1. 6. 2020 po projednání schválila vyhlášení záměru na odprodej 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí 
u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár 
nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, a to dle GP č. 
4494-154/2019 ze dne 25. 11. 2019 pro změnu obvodu budovy, rozdělení pozemku - 
z pův. p.č. 4669/1 – ostatní plocha, jiná plocha odděleného dílu ve výměře 70 m2, 
nově označeného jako p. č. 4669/99 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 70 m2 
(součástí RD č.p. 1660), dále dílu ve výměře 12 m2, nově označeného jako p. č. 
4669/100 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 12 m2 (součástí RD č.p. 1660) a 
dílu ve výměře 66 m2, nově označeného jako p. č. 4669/101 – ostatní plocha, jiná 
plocha ve výměře 66 m2 – vše v k. ú. Město Žďár - za účelem majetkoprávního 
vypořádání vztahů k pozemkům po vybudování přístavby RD č.p. 1660 na p. č. 4577 
v ul. Špálova 42, ZR 7 (přestavba bývalé výměníkové stanice na byt. jednotku).  
Žadatel do vyhlášeného záměru doloží vyjádření správců inženýrských sítí k 
navrženému odprodeji pozemků dle zhotoveného GP. 



Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.  
 

- Záměr zveřejněn na úřední desce města v době od 2. 6. do 17. 6. 2020. 
 

Odůvodnění kupní ceny: 
Dle zpracovaného ZP č. 981-2/2018 ze dne 28. 2. 2018 Ing. I. D., na ocenění 1m2 
pozemku p. č. 4669/1 – ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad 
Sázavou, určeného k zastavění, činí cena zjištěná částku ve výši 589 Kč/m2 a cena 
obvyklá částku ve výši 1.100 Kč/m2.   
Za tuto cenu obvyklou ve výši 1.100 Kč/m2 se uskuteční prodej původně schváleného 
pozemku v ZM dne 22. 3. 2018 - pozemku nově označeného dle GP jako p. č. 
4669/99 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 70 m2 v k. ú. Město Žďár dle 
uzavřené Smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 26. 3. 2018, t.j. ve výši 77.000 
Kč + platná sazba DPH. 
 
V poslední době město Žďár nad Sázavou prodávalo pozemky pro výstavbu 
řadových rodinných domů i samostatných rodinných domů v lokalitě Klafar ve Žďáře 
nad Sázavou za kupní cenu ve výši 2.000 Kč/m2. Tato kupní cena je navrhována i u 
rozšířeného odprodeje dalších pozemků dle zpracovaného GP. 
Kupní cena pozemků dle zpracovaného GP nově označených jako p. č. 4669/100 – 
zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 12 m2 (součástí RD č.p. 1660) a p. č. 
4669/101 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 66 m2 v k. ú. Město Žďár činí výši 
2.000 Kč/m2 + platná sazba DPH, tj. ve výši 156.000 Kč + platná sazba DPH.  

 
Finanční dopad do rozpočtu města: příjem - kupní cena za pozemky ve výši 
233.000 Kč/m2 + platná sazba DPH včetně úhrady souvisejících nákladů (vyhotovení 
znaleckého posudku) 

 
- Radě města na zasedání dne 15. 6. 2020 bude předloženo k projednání níže 
uvedené usnesení:  
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej 
pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí 
u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár 
nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár do vlastnictví p. 
O. P., trvale bytem Řečice, a to dle GP č. 4494-154/2019 ze dne 25. 11. 2019 pro 
změnu obvodu budovy, rozdělení pozemku - z pův. p.č. 4669/1 – ostatní plocha, jiná 
plocha odděleného dílu ve výměře 70 m2, nově označeného jako p. č. 4669/99 – 
zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 70 m2 (součástí RD č.p. 1660), dále dílu ve 
výměře 12 m2, nově označeného jako p. č. 4669/100 – zastavěná plocha a nádvoří 
ve výměře 12 m2 (součástí RD č.p. 1660) a dílu ve výměře 66 m2, nově označeného 
jako p. č. 4669/101 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 66 m2 – vše v k. ú. Město 
Žďár - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům po vybudování 
přístavby RD č.p. 1660 na p. č. 4577 v ul. Špálova 42, ZR 7 (přestavba bývalé 
výměníkové stanice na byt. jednotku).  
- kupní cena za pozemek p. č. 4669/99 ve výměře 70 m2 ve výši 1.100 Kč/m2 + 
platná sazba DPH včetně úhrady souvisejících nákladů, dle uzavřené Smlouvy o 
budoucí kupní smlouvě ze dne 26. 3. 2018, t.j. ve výši 77.000 Kč + platná sazba DPH 
včetně úhrady souvisejících nákladů (vyhotovení znaleckého posudku) 
- kupní cena pozemků p. č. 4669/100 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 12 m2 
(součástí RD č.p. 1660) a p. č. 4669/101 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 66 
m2 v k. ú. Město Žďár činí výši 2.000 Kč/m2 + platná sazba DPH, tj. ve výši 156.000 
Kč + platná sazba DPH 

 
Počet stran:  4 
Počet příloh: 1 



Návrh usnesení: Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku 
ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár 
nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár do vlastnictví p. 
O. P., trvale bytem Řečice, a to dle GP č. 4494-154/2019 ze dne 25. 11. 2019 pro 
změnu obvodu budovy, rozdělení pozemku - z pův. p.č. 4669/1 – ostatní plocha, jiná 
plocha odděleného dílu ve výměře 70 m2, nově označeného jako p. č. 4669/99 – 
zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 70 m2 (součástí RD č.p. 1660), dále dílu ve 
výměře 12 m2, nově označeného jako p. č. 4669/100 – zastavěná plocha a nádvoří 
ve výměře 12 m2 (součástí RD č.p. 1660) a dílu ve výměře 66 m2, nově označeného 
jako p. č. 4669/101 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 66 m2 – vše v k. ú. Město 
Žďár - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům po vybudování 
přístavby RD č.p. 1660 na p. č. 4577 v ul. Špálova 42, ZR 7 (přestavba bývalé 
výměníkové stanice na byt. jednotku).  
- kupní cena za pozemek p. č. 4669/99 ve výměře 70 m2 ve výši 1.100 Kč/m2 + 
platná sazba DPH včetně úhrady souvisejících nákladů, dle uzavřené Smlouvy o 
budoucí kupní smlouvě ze dne 26. 3. 2018, t.j. ve výši 77.000 Kč + platná sazba DPH 
včetně úhrady souvisejících nákladů (vyhotovení znaleckého posudku) 
- kupní cena pozemků p. č. 4669/100 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 12 m2 
(součástí RD č.p. 1660) a p. č. 4669/101 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 66 
m2 v k. ú. Město Žďár činí výši 2.000 Kč/m2 + platná sazba DPH, tj. ve výši 156.000 
Kč + platná sazba DPH 

 (příloha č. 8) 
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i) - Pro budování průmyslové zóny má zájem město získat i pozemek p.č. 4992, orná 
půda ve výměře 947 m2 v k.ú. Město Žďár. Vlastníkem tohoto pozemku je ČR, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad (dále jen SPU). Při 
jednání s pracovníky SPU bylo sděleno, že do vlastnictví může město získat 
požadovaný pozemek pouze směnou za pozemek ve vlastnictví města včetně 
doplatků dle  Postupu směny nemovitostí včetně stanovených podmínek 
zveřejněných na webu v odkazu SPU – ŽÁDOST O REALIZACI SMĚNY 
NEMOVITOSTÍ podle ust. § 17 odst. 3 písm. d) zákona č. 229/1991 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Ze strany města byl ke směně nabídnut pozemek p. č. 290/19 
v k.ú. Stržanov. Tento pozemek město pronajímá v souladu s pachtovní smlouvou 
panu B.. Jednou z podmínek převodu je i změna výpovědi pachtovní smlouvy, a to 
z 5 let na jednoroční výpověď. Žádost o směnu shora uvedených pozemků, která již 
byla na SPU zaslána,  dle pokynů pracovníků SPU ještě musíme doplnit mimo jiné o 
dodatek pachtovní smlouvy, kterým bude změněna výpovědní lhůta nabízeného 
pozemku na 1 rok  a souhlas zastupitelstva města s úplatným převodem pozemku. 

 
- Z tohoto důvodu byl radě města dne 3. 6. 2019 předložen návrh na přijetí níže 
uvedených usnesení:  
1. Rada města schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemku p. č. 4992, orná půda 
ve výměře 947 m2 v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, vlastníkem kterého je 
ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad za pozemek p.č. 
290/19, orná půda ve výměře 2 142 m2 v k. ú. Stržanov a obci Žďár nad Sázavou, ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou s tím, že směna pozemků bude probíhat dle 
Postupu směny nemovitostí včetně stanovených podmínek zveřejněných na webu  
v odkazu SPU – ŽÁDOST O REALIZACI SMĚNY NEMOVITOSTÍ podle ust. § 17 
odst. 3 písm. d) zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
- Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní. 
2. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 3 k pachtovní smlouvě, uzavřené 
mezi městem Žďár nad Sázavou a panem O. B., bytem Světnov, v předloženém 
znění. 
3. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přípravu směny pozemku 
p.č. 4992, orná půda ve výměře 947 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, 
vlastníkem kterého je ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový 
úřad za pozemek p. č. 290/19, orná půda ve výměře 2 142 m2 v k. ú. Stržanov a obci 
Žďár nad Sázavou, ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou s tím, že směna 
pozemků bude probíhat dle Postupu směny nemovitostí včetně stanovených 
podmínek zveřejněných na webu  v odkazu SPU – ŽÁDOST O REALIZACI SMĚNY 
NEMOVITOSTÍ podle ust. § 17 odst. 3 písm. d) zákona č. 229/1991 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
- Projednání tohoto bodu dne 3. 6. 2019 bylo RM odloženo.   
 
- Znovu bylo RM předloženo k projednání na zasedání dne 29. 7. 2019 a tato přijala 
níže uvedené usnesení:  
1. Rada města schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemku p. č. 4992, orná půda 
ve výměře 947 m2 v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, vlastníkem kterého je 
ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad za pozemek p.č. 
290/19, orná půda ve výměře 2 142 m2 v k.ú. Stržanov a obci Žďár nad Sázavou, ve 
vlastnictví města Žďáru nad Sázavou s tím, že směna pozemků bude probíhat dle 
Postupu směny nemovitostí včetně stanovených podmínek zveřejněných na webu  
v odkazu SPU – ŽÁDOST O REALIZACI SMĚNY NEMOVITOSTÍ podle ust. § 17 
odst. 3 písm. d) zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
- Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní. 
 



2. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 3 k pachtovní smlouvě, uzavřené mezi 
městem Žďár nad Sázavou a panem O. B., bytem Světnov, v předloženém znění. 
 
3. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přípravu 
směny pozemku p. č. 4992, orná půda ve výměře 947 m2 v k.ú. Město Žďár a obci 
Žďár nad Sázavou, vlastníkem kterého je ČR, příslušnost hospodařit s majetkem 
státu Státní pozemkový úřad za pozemek p. č. 290/19, orná půda ve výměře 2 142 
m2 v k.ú. Stržanov a obci Žďár nad Sázavou, ve vlastnictví města Žďáru nad 
Sázavou s tím, že směna pozemků bude probíhat dle Postupu směny nemovitostí 
včetně stanovených podmínek zveřejněných na webu  v odkazu SPU – ŽÁDOST O 
REALIZACI SMĚNY NEMOVITOSTÍ podle ust. § 17 odst. 3 písm. d) zákona č. 
229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 
- Záměr na zamýšlenou směnu pozemků byl zveřejněn na úřední desce města 
v době od 30. 7. do 14. 8. 2019. 
 
- ZM dne 5. 9. 2019 bylo předloženo k projednání a ZM schválilo níže uvedené 
usnesení: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje přípravu směny pozemků p. č. 4992 - 
orná půda ve výměře 947 m2 v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, vlastníkem 
kterého je ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad za 
pozemek p. č. 290/19 - orná půda ve výměře 2 142 m2 v k. ú. Stržanov a obci Žďár 
nad Sázavou, ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou s tím, že směna pozemků 
bude probíhat dle Postupu směny nemovitostí včetně stanovených podmínek 
zveřejněných na webu  v odkazu SPU – ŽÁDOST O REALIZACI SMĚNY 
NEMOVITOSTÍ podle ust. § 17 odst. 3 písm. d) zákona č. 229/1991 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
- Dne 8. 6. 2020 byl městu Žďár nad Sázavou zaslán Státním pozemkovým úřadem 
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 01312774, DIČ 
CZ01312774, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Fritzova 4, 586 01 Jihlava, 
návrh Směnné smlouvy č. 2002S20/51 na směnu předmětných pozemků.   
 
Odůvodnění ceny pro směnu pozemků: 
Cena nemovitosti pozemku p. č. 4962 – orná půda ve výměře 947 m2 v k. ú. Město 
Žďár byla stanovena v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 zákona o SPÚ a činí 
částku ve výši 675.200 Kč, tj. 712,9884 Kč/m2.  
Cena nemovitosti pozemku p. č. 290/19 – orná půda ve výměře 2 142 m2 v k. ú. 
Stržanov byla stanovena v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 zákona o SPÚ a činí 
částku ve výši 28.490 Kč, tj. 13,30 Kč/m2.  
 
Finanční dopad do rozpočtu města: 
- výdaj za doplatek rozdílu hodnoty pozemků ve výši 646.710 Kč 
 
- Radě města na zasedání dne 15. 6. 2020 bude předloženo k projednání níže 
uvedené usnesení:  
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků, 
a to p. č. 4992 - orná půda ve výměře 947 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví ČR, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad, zapsaného v 
katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, 
Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou  na LV č. 10002, obec Žďár nad Sázavou 
v hodnotě 675.200 Kč za pozemek p. č. 290/19 - orná půda ve výměře 2 142 m2 
v k.ú. Stržanov 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 v hodnotě 28.490 



Kč s tím, že rozdíl v hodnotě pozemků ve výši 646.710 Kč bude SPÚ městem Žďár 
nad Sázavou doplacen. 
Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
Směnnou smlouvu č. 2002S20/51, týkající se směny předmětných pozemků, 
uzavřenou mezi ČR - Státním pozemkovým úřadem se sídlem Husinecká 1024/11a, 
130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 01312774, DIČ CZ01312774, Krajským pozemkovým 
úřadem pro Kraj Vysočina, Fritzova 4, 586 01 Jihlava a městem Žďár nad Sázavou, 
v předloženém znění 
 
Počet stran:  3 
 
Počet příloh: 3 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků, a 
to p. č. 4992 - orná půda ve výměře 947 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví ČR, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad, zapsaného v 
katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, 
Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou  na LV č. 10002, obec Žďár nad Sázavou 
v hodnotě 675.200 Kč za pozemek p. č. 290/19 - orná půda ve výměře 2 142 m2 
v k.ú. Stržanov 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 v hodnotě 28.490 
Kč s tím, že rozdíl v hodnotě pozemků ve výši 646.710 Kč bude SPÚ městem Žďár 
nad Sázavou doplacen. 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Směnnou smlouvu č. 2002S20/51, 
týkající se směny předmětných pozemků, uzavřenou mezi ČR - Státním 
pozemkovým úřadem se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 
01312774, DIČ CZ01312774, Krajským pozemkovým úřadem pro Kraj Vysočina, 
Fritzova 4, 586 01 Jihlava a městem Žďár nad Sázavou, v předloženém znění. 

(příloha č. 9) 
 



Č.j. SPU 194121/2020 
Česká republika - Státní pozemkový úřad  
se sídlem Praha 3 - Žižkov, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 
za který jedná Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Kraj 
Vysočina 
adresa Fritzova 4, 58601 Jihlava 

(dále jen ”SPÚ”)    
 
a 
 
Město Žďár nad Sázavou 
sídlo Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 1, PSČ 59101 
které zastupuje starosta Ing. Martin Mrkos, ACCA 
IČO: 00295841 
DIČ: CZ00295841  
 (dále jen "nabyvatel") 
 
uzavírají podle § 2184 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v souladu s § 3 odst. 2 
zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SPÚ“), tuto: 
 

S M Ě N N O U   S M L O U V U 

č. 2002S20/51 
 

I.  
Česká republika je vlastníkem a Státní pozemkový úřad (dále jen “SPÚ“) je ve smyslu zákona 

o SPÚ příslušný hospodařit s níže uvedenou nemovitou věcí: 
Pozemek: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obec Katastrální území  Parcelní číslo Druh pozemku LV 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Katastr nemovitostí - pozemkové 
Žďár nad Sázavou Město Žďár 4992 orná půda 10002 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
zapsaný na výše uvedeném LV u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, 
Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou. 
 
(dále jen „směňovaná nemovitost” nebo „majetek“) 
 
Cena této nemovitostí byla stanovena v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 zákona o SPÚ 
a činí 675 200,00 Kč (slovy: šest set sedmdesát pět tisíc dvě stě korun českých).  
 

II. 
Nabyvatel je vlastníkem nemovitých věcí:  
Pozemek: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obec Katastrální území  Parcelní číslo Druh pozemku LV 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Katastr nemovitostí - pozemkové 
Žďár nad Sázavou Stržanov 290/19 orná půda 1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
zapsaný na výše uvedeném LV u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, 
Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou. 
 
 (dále jen „směňovaná nemovitost“). 
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Cena těchto nemovitostí byla stanovena v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 zákona o SPÚ a činí 
28 490,00 Kč (slovy: dvacet osm tisíc čtyři sta devadesát korun českých). 

 
III. 

Smluvní strany směňují nemovitosti uvedené v čl. I. a čl. II. této smlouvy tím způsobem, 
že vlastníkem směňované nemovitostí uvedené v čl. I bude nabyvatel, směňované nemovitosti 
uvedené v čl. II. této smlouvy budou ve vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit SPÚ. 

 
IV. 

 Cenový rozdíl ve prospěch SPÚ, tj. rozdíl mezi cenami uvedenými v čl. I. a čl. II. této smlouvy, 
činí 646 710,00 Kč (slovy: šest set čtyřicet šest tisíc sedm set deset korun českých). 
 Cenový rozdíl ve výši 646 710,00 Kč (slovy: šest set čtyřicet šest tisíc sedm set deset korun 
českých) byl uhrazen před podpisem této smlouvy na účet SPÚ, vedený  
č. ú.  variabilní symbol .  
 

V. 
Obě smluvní strany shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by 

uzavření smlouvy bránily. Nabyvatel bere na vědomí skutečnost, že SPÚ nezajišťuje zpřístupnění 
a vytyčování hranic pozemků. 

Smluvní strany berou na vědomí, že na pozemcích může být umístěno vedení a/nebo zařízení 
veřejné technické infrastruktury, k nimž existují oprávnění, jakož i omezení užívání pozemků 
vzniklá podle předchozích právních úprav, která se nezapisovala do pozemkových knih, evidence 
nemovitostí ani katastru nemovitostí. Tato omezení a oprávnění přecházejí na nabyvatele 
pozemků. 

 
Práva týkající se nemovitostí uvedených v čl. I. 

1.  Užívací vztah k prodávanému pozemku je řešen nájemní smlouvou č. 43N09/51, kterou se 
Státním pozemkovým úřadem uzavřel AGRO - Měřín, a.s., jakožto nájemce. S obsahem nájemní 
smlouvy byl kupující seznámen před podpisem této smlouvy, což stvrzuje svým podpisem. 

 
Práva týkající se nemovitostí uvedených v čl. II. 

1. Užívací vztah k převáděné nemovitosti je řešen pachtovní smlouvou ze dne 14.9.2016, 
uzavřenou s panem O  B jakožto nájemcem. S obsahem nájemní smlouvy byl SPÚ 
seznámen před podpisem této smlouvy, což stvrzuje svým podpisem. 

 
2. Pozemky nabývané státem jsou součástí honitby Stržanov, jejímž držitelem je honební 

společenstvo Stržanov. 
 

3. SPÚ bere na vědomí a je srozuměn s tím, že nabyvatel uzavřel smlouvu o zřízení věcného 
břemene pozemkové služebnosti, aby E.ON Distribuce, a.s. umístil na převáděném 
pozemku, resp. jeho části stavbu č. NM-014130007393/001 pod názvem "Polnička, VN, 88-182, 
úprava DS". 

 
VI.  

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám stav převáděných nemovitostí a ve stavu, v jakém se 
nacházejí ke dni podpisu této smlouvy, je směňují. 

 
VII. 

SPÚ zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) a následně podá v souladu s ust. § 16 odst. 4 zákona o SPÚ návrh na 
vklad vlastnického práva na základě této smlouvy u příslušného katastrálního úřadu do 30 dnů od 
podpisu této smlouvy. 

 
 



 
VIII. 

Nabyvatel je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu zákonného opatření 
Senátu č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů.  SPÚ 
a územní samosprávný celek jsou ve smyslu předpisu č. 340/2013 Sb., zákonné opatření Senátu 
o dani a nabytí nemovitých věcí, osvobozeny od daně z nabytí nemovitých věcí.  

 
IX. 

Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze 
písemnou formou na základě dohody účastníků smlouvy. Případné dodatky ke smlouvě musí být 
vzestupně očíslovány. 

 
X. 

Tato smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Nabyvatel 
obdrží 1 stejnopis a ostatní jsou určeny pro SPÚ. 

 
 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

 
XI. 

Smluvní strany vzaly na vědomí, že vlastnictví k směňovaným nemovitostem specifikovaným 
v čl. I. a II. této smlouvy přejde na nabyvatele okamžikem vkladu vlastnického práva dle této 
smlouvy do veřejného seznamu vedeného příslušným katastrem nemovitostí, a to ke dni podání 
návrhu na vklad tohoto práva. 

 
XII. 

SPÚ prohlašuje, že v souladu s § 6 zákona o SPÚ prověřil převoditelnost majetku uvedeného 
v Čl. I. a prohlašuje, že tento majetek není vyloučen z převodu podle § 6 tohoto zákona. 

 
Nabyvatel prohlašuje, že splňuje zákonné podmínky ve smyslu § 16 odst. 1 zákona o SPÚ. 
 
Nabyvatel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že nepravdivost tvrzení obsažených ve výše 

uvedeném prohlášení má za následek neplatnost této smlouvy od samého počátku. 
 

XIII. 
V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít nabyvatel 

přístup k osobním údajům fyzických osob, které jsou uvedeny ve smlouvě/smlouvách, které byly 
těmito osobami uzavřeny se Státním pozemkovým úřadem. Nabyvatel se zavazuje, že přijme 
veškerá technická a bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů, v rámci nabyvatele s nimi 
budou seznámeni jen případní zaměstnanci a partneři nabyvatele a nabyvatel nezpřístupní tyto 
osobní údaje třetím osobám. Nabyvatel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, 
přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat informace předávané SPÚ, včetně 
osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy. 

Obě smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů, a platným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 
(„GDPR“). Tyto postupy a opatření se smluvní strany zavazují dodržovat po celou dobu trvání 
skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě 
a  o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 
 
 
 



 
XIV.  

Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že s jejím obsahem souhlasí a že tato smlouva 
je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy. 
   
       
V Jihlavě dne ………………………… Ve Žďáře nad Sázavou dne ...................... 

  
 
 
 
 

  
............................................ ............................................ 
Státní pozemkový úřad Město Žďár nad Sázavou 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu starosta  
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. Ing. Martin Mrkos, ACCA 

 
  
 
Za věcnou a formální správnost odpovídá:  
vedoucí oddělení převodu majetku státu KPÚ pro Kraj Vysočina 
Ing. 
 
 
....................................... 

podpis 
 
 
 
Za správnost:  
 
....................................... 
 podpis 

 
 
 
Tato smlouva byla uveřejněna v registru smluv, vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv.  
 
Datum registrace ………………………….  
 
ID smlouvy ……………………………...  
 

ID verze ……………………………...  
 
Registraci provedl ……………………………………………..  
 
V ……………… dne ……………. ……………………….  
 podpis odpovědného zaměstnance 
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