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17.

Město Nové Město na Moravě
NÁVRH

USNESENÍ

21. Zastupitelstva města
konaného dne 11.12.2017

Dispozice s majetkem

-

nákup uozemkŮ + přijetí daru infrastnikturv (Npj] Městem 2014)

Mesto, v souladu s usnesenim ZM Č 2 ze dne 15 12 2014, uzavřelo dne 16 12 2014 s
Smlouvu o smlouvě budouci kupni, a to na uplatny převod nemovitych Věci
pozemků v lokalitě Nad Městem, do majetku města. Smluvní strany se ve smlouvě dohodly, že řádná kupní
smlouva bude uzavřena pouze za podmínky, že smluvní strany (budoucí prodávající jako dárce a budoucí
kupující jako obdarovaný) současně s řádnou kupní smlouvou uzavřou i darovací smlouvu, jejímž předmětem
bude darování zrealizované a zkolaudované infrastruktury na pozemcích, Jež budou předmětem převodu (jedná
se zejména o veřejné osvětlení a pozemní komunikace na ul. Jedlová, Modřínová, Smrková přesná specifikace
viz přílohy).
-

-

I. Zastupitelstvo města schvaluje
úplatný převod nemovitých věcí
pozemků parc. Č. 3406/13 orná půda o výměře 829 m2, parc. Č. 3406/18 orná půda o výměře 342 m2,
parc. Č. 3406/35 orná půda o výměře 322 m2, parc. č. 3406/41 orná půda o výměře 38 m2, parc. č.

-

3406/52 orná půda o výměře 40 m2 a parc. č. 3406/53 orná půda o výměře 9 m2 v katastrálním území
Nove Město na Moravě, a to z majetku
(podiI
(podiI vyjadřeny id 1/2) a pana
vyjádřený id.1/2) do majetku města, za sjednanou kupní cenu 387.100,OOKč (každému prodávajícímu ve
výšj id.1/2 spoluvlastnického podílu, t.j. 193. 550 Kč).

II. Zastupitelstvo města schvaluje

příjetídaruměstei—iioddárců::.
a to zkolaudovane komunikace pozemni
a pana
a veřejné osvětlení, včetně všech součástí a příslušenství, umístěné na pozemcích parc. č. 3394/106,
3394/118, 3394/146, 3406/13, 3406/18, 3406/33 a 3406/35 vše v kat. území Nové Město na Moravě dále
specifikované takto:
komunikace pozemní, chodníky a vjezdy na pozemky včetně součástí a příslušenství na pozemcích
parc. Č.: 3394/106, 3406/13, 3406/18 a 3406/35 v kat. území Nové Město na Moravě dle stavebního
povoleni č.j.: MUNMNM/2502/2016-33 ze dne 08. 03. 2017 a kolaudačního souhlasu čj.:
MUNMNM/10682/2017-11 ze dne 11. 09. 2017
komunikace vše ve výměře 752 m2, MK ul. Modřínová v délce 82,5 m a MK spojující ul. Modřínová s ul.
Smrkovou v délce 67,5 m
chodník ve výměře 208 m2 na ul. Modřínová v celkové délce cca 83 m
-

-

-

sjezd z pozemku parc. č. 3406/13 ve výměře 60 m2 dle stavebního povolení č.j.: MUNMNM/29522/2015
ze dne 06. 10. 2015 a kolaudačního souhlasu čj.: MUNMNM/10688/2017-11 ze dne 11. 09. 2017
-

-

-

komunikace vše ve výměře 450 m2, MK ul. Jedlová v délce 70 m
vjezdy na pozemky 4 ks ve výměře 43 m2
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v celkové hodnotě daru ve výši 1.500.000 Kč
veřejné osvětlení na parc. Č.: 3394/106, 3394/118, 3394/146, 3406/13, 3406/18, 3406/33 a 3406/35
v kat. území Nové Město na Moravě
-

dle dodatečného povolení stavby č.j.: MUNMNM/29546/2015-20 ze dne 05. 10. 2015 a kolaudačního
souhlasu čj.: MUNMNM/3689/2016-14 ze dne 24. 05. 2016
v rozsahu délce 92 rn ul. Smrková (3 ks světelných bodů)
-

-

délce 45 m ul. Jedlová (2 ks světelných bodů)

dle územního rozhodnutí čj.: MUNMNM/29541/2015-25 ze dne 18. 11. 2015 a kolaudačního souhlasu Čj.:
MUNMNM/9029/2017-11 ze dne 26. 07. 2017
v rozsahu délce 124 m ul. Modřínová (4 ks světelných bodů)
-

v celkové hodnotě daru ve výši 350.000 Kč.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel:

Stanislav Marek

Schvalovatel:

Ing. Radek Fila

Zpracovatel:

Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření:

Odborem SMM je doporučováno úplatný převod pozemků do majetku
města a přijetí daru infrastruktury, dle návrhu usnesení, schválit.
RM č. 47 dne 4.12.2017 doporučila předložený návrh ZM ke schválenL

Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:

00:05

Text důvodové zprávy:

Nyní, po zkolaudování předmětné infrastruktury ( viz přílohy
kolaudační souhlasy) a po předání a převzetí majetku
příslušnými správci, přistupuje město k uzavření předmětných
smluv, a to:
smlouvy kupní převod nemovitého majetku pozemků do majetku
města: jmenovitě pozemek parc. č. 3406/13 orná půda o výměře 829
-

-

-

rn2, parc. č. 3406/18 orná půda o výměře 342 m2, parc. Č. 3406/35 orná
půda o výměře 322 m2, parc. č. 3406/41 orná půda o výměře 38 m2,
parc. č. 3406/52 orná půda o výměře 40 1n2 a parc. Č. 3406/53 orná
puda o vymere 9 m 2 v katastralnim uzemiNove Mesto na Morave
za sjednanou kupní cenu 387.100 Kč( každému prodávajícímu ve výši
id.1/2 spoluvlastnického podílu, tj. 193 550 Kč). Jedná se o převod
pozemků o celkové výměře 1580 m2, t.j. 245 Kč/m2.
smlouvy darovací dar městu ‚ a to zkolaudované komunikace
pozemní a veřejné osvětlení včetně všech součástí a příslušenství,
umístěné na pozemcích parc. č. 3394/106, 3394/118, 3394/146,
O

‘

-

httvs://ejednani.nnmm.cz/w2j/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novv.Tisk

05.12.2017

Návrh usnesení ZM 11.12.2017

Page 3 of3

3406/13, 3406/18, 3406/33 a 3406/35 vše v kat. území Nové Město na

Moravě dále specifikované takto:
komunikace pozemní, chodníky a vjezdy na pozemky v pozemcích
parc. Č.: 3394/106, 3406/13, 3406/18 a 3406/35
komunikace vše ve výměře 752 m2, MK ul. Modřínová v délce 82,5 m a
MK spojující ul. Modřínová s ul. Smrkovou v délce 67,5 m

-

Celková délka pozemních komunikací činí cca 150,0 m.
-

chodník ve výměře 208 m2 na ul. Modřínová v celkové délce cca 83,0 m

sjezd z pozemku parc. č. 3406/13 ve výměře 60 m2 v kat. území Nové
Město na Moravě
-

-

-

komunikace vše ve výměře 450 m2, Mk ul. Jedlová v délce 70,0 m
vjezdy na pozemky 4 ks ve výměře 43 m2

Veškeré výše uvedené pozemní komunikace včetně součástí a
příslušenství jsou v celkové hodnotě ve výši 1.500.000,- Kč (dle
pořizovacích nákladů) a jsou specifikovány v mapové příloze veřejné
osvětlení na parc. č.: 3394/106, 3394/118, 3394/146, 3406/13,
3406/18, 3406/33 a 3406/35 vše v kat. území Nové Město na Moravě.
v rozsahu

-

délce 92,0 m ul. Smrková (3 ks světelných bodů)

délce 45,0 m ul. Jedlová (2 ks světelných bodů)
v rozsahu

-

délce 124,0 m ul. Modřínová (4 ks světelných bodů)

Veškeré výše uvedené veřejné osvětlení je v celkové hodnotě ve výši
350.000 Kč (dle pořizovacích nákladů) a jsou specifikovány v mapové
příloze.
Materiál obsahuje:

Příloha snímek se zákresem -převod pozemků Nad Městem (Veřejná‘)
Příloha Kolaudační souhlasy, zaměření, předávací protokoly (Veřejná)
Příloha Smlouva o smlouvě budoucí kupní (Neveřejná‘)
Příloha Kupní smlouva (Neveřejná)
Příloha darovací smlouva- infrastruktura (Neveřejná)
-

-

-

-

-

Materiál projednán:

ZM č.2 ze dne 13.12.2014
RM Č. 47 ze dne 4. 12.2017

Přizváni:

https://ejednani.nmnm.cz/wRj/setwice?actioncz.vera.web.seiwer.action.tisk.novy.Tisk
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Městský úřad Nové Město na Moravě

odbor stavební a životního prostředí
Vratislavovo náměstí 103,
592 31 Nové Město na Moravě
Č.).:

MUNMNM/10688/2017

Tel.:
c-maiI

566 598 402
olga.novakovaí.meu nmnm.cz

—
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Nové Město na Moravě, dne 11.9.2017

KOLAIJDAČM SOflILAS
s uŽÍvÁNÍM STAVBY
Odbor stavební a životaflio prostředí MěŮ Nové Město ria Moravě, jako speciální
stavební úiad příslušný
podle 5 40 odst. 4 písm. a) zákona Č. 13/1997 Sb., o pozemních komun
ikacích, ve zněni pozdějších
předpisů (dále jen “zákon o pozemsilch komunikacích) a 413 odst. lpísm. c) zákona
Č. 183/2006 Sb., o
územním plánováni a stavebním řádu, ve mění pozdějších předpisů (staveb
ní zákon) (dále jen “stavební
zákon“), přezkoumal podle 122 stavebnlbo zákona žádost O kolaudační souhla
s, kterou dne 28.7.2017
podal

(dále jen “stavebník“), ana záklsae roboto přezkoumáni vydává podle
* 122 odst 3 stavebnlbo zákona a
51 Si vyhlášky ě 50312006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhod
ování, územního opatřeni a
stavebního řádu, v platném zněni,
kolaudační souhlas,
který je dokladem o povoleném účelu uživáni stavby:
prodloužení lamunflmee na ulici Jedlová v Novém Westl na Moravě (dále
jen “stavba“), na
pozemku par. Č. 3394I106, 3406/35 v katastfllnlm území Nové Mbto na Morav
ě,
provedené podle stavcbn±o povolení ze dne 6.10.2015 ě.j, MUNMNM/29522/20
15.
Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 5. záií 2011 (úterý) s
tímto výsledkem:
speciální stavební úřad při závěrečné kontrolní pmhHdce přezkoumal předlo
žené doklady, projednal
B účastníka řízení a dotčenými orgány státní správy a na místě
zjistil, že došlo ke nněnám oproti
projekto4é dokumentaci ověřené stavebním úřadem. Došlo kjinému umístě
ní sjezdů na pozemky
par.Č. 3406148 a 3406/50 k.ů. NQvé Města na Moravě z důvodu umístě
ni garáži na těchto pozemcích
na jiném místě, než byl schválen sjezd. Změnu stavby před jejím dokončením
stavební úřad schválil
u závěrečné kontrolní prohlídky.
-

Odůvodnění:
Dne 2W.7.2017 podal stavebník žÁdost o kolaudační souhlas na stavbuj Speciální
stavební úřad provedl
dne 5.záři 2017 (útezý) závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle
122 odst. 3 stavebního
*
zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užíváni ani rozpor se závaznými
stanovisky dotčených
orgánů k užíváni stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užíváni
nebude ohrožovat život
ayeřejné zdraví, života zdraví zvířat, bezpečnost anebo životu prostředí.
Speciální stavebnl úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby
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GEOSZr spol. s To.

Obcc; kú, : Nové Město na Moravě

Dalnl!83/30
59101 ždárnadsžnvou
TcVF3r +420 566 630370
E-mail: gcowt@roseta

—

Odběntrl:JCZ.s.r.o.

I

Geoset

NOVÉ MĚSTO NAMOPAVĚ 160390
ui.Jedlová
!

Zaměření komunikace

hnpj/wn.na
Souřadnicový systtm :JTSK
V*ovýs)5t:Bpv

-

—-

‘

Svkrdni:2752016

—

—

Měřil : Ing. Pc Bořil
Zpncu6no v ysiimu MinoSndon

Zpncova3 : 1ng Petr Bořil

—.

-

Nové Město na Moravě
Odbat apMvy majetku města

Vndsbvova nhi. 103
39231 Novd Město ha Moravě

JCZ, s.r.o.
Marlovke 92

59231 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Naše znmčkn
MUNMNM Dm0111135

Vyřizuje‘

PiMek Pctr1566598 164

19.10.2017

Protokol o předáni • převzetí mistnf komunikace
Dne 19.102017 proběhlo předáni a převzetí komunikace v lokalitě Nad Městem v ulici Jedlová na
pozemckh parc. Č. 3396j106 a 3406135, včetně Čtyř připojeni na MK (sjezdů) umlstěných na
těchto pozemcich.
Předávající:

.ia. szo.
ičo: 26264641
MaršovIce 92
59231 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Jako dodavatel stavby.

Přejímající:
Město Nové Město na Moravě, odbor SMM
Vratislavovo námSO3
59231 Nové Město na Moravě
jako správce mfstnlch komunikací
kontrola stavu komunikaci: na místě stavby
Správcem místních komunikaci města Nové Město na Moravě nebyly shledány žádné závady
a
nedostatky.
Předávající:

Přejímající:

Za firmu ia, s.r.o.
.

Nové Město na Moravě
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NOVÉ vÉSTO NA MORAV!
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Maršou;ce 92
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FAX

E-mail

BANKOVNÍ sPoJENÍ
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UŘEDNÍ DNY

366391300

566598303

r.mla@nmnmsz

Kbžď4rnadsdzavou
ed191224751m100
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Městský úřad Nově Město na Moravě
odbor stavební a životního prostředí
Vratislavovo náměstí 103,
592 31 Navě Město na Moravě

čj.:

MUNMNMJI06SV2O17 —11

Tel.!
e.mahl!

566 598 402
olgasovakovameu.nmn.cz

Nové Město na Moravě1 dne 11.9.2017

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS
s užívÁNíM STAVBY
Odbor stavební a životního prostředí Měú Nově Město na Moravě, jako speciální stavební úřad příslušný
podle 40 odst 4 písm. a) zákona Č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen “zákon o pozemních komunikacích“) a 15 odst 1 písm. c) zákonně. 183)2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) (dále jen “stavební
zákon“), přezkoumal podle 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dnt 28.7.20 17
podal

(déle Jen “stavebník“), ana základě tohoto přezkonmnf vydává podle 122 odst. 3 stavebního zákona a
* 181 %yhlášky Č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatřeni a
stavebního řádu, v platném znění,
kolaudační souhlas,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby:
komunikace dvoupnihová obousměrná šířky 6 rn, lwmunikacejednopruhová obousměrná šířky 3,5
m a chodník šířky 2,4 rn, na ulice Modřinová a spojující ulici Smrkovou v Novém Městě na Moravě
(dále Jen ‘tstavba“X na pozemku par. Č. 3406/13, 3406118 v katastrálním území Nové Město na
Moravě,
provedé podle stavebního povolení ze dne 83.2017 č.j. IvWMvINM/2502/2016-33.
Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 5. září 2017 (úterý) s tímto výsledkem:
speciální stavební úřad při závěrečné kontrolní prohlídce přezkoumal předložené doklady, projednat
je süčasmOcy řízeni a dotčenými orgány státní správy a na místě zjistil, že stavba je realizována
v souladu s dokumentaci ověřenou stavebním úřadem, bez závad a nedodělků, schopna užívání.
-

OdŮvodněn1
Dne 28.7.2017 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu Speciální stavební úřad provdl
dne 5. září 2017 (úterý) závěrečnou controW prohlídku stavby, při které podle 122 odst 3 stavebního
zákona neistil závady bránicI jimu bezpečnému užíváni ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených
orgánů k užíváni stavby a shledal též, že skutečné provedeni stavby ajeji užívání nebude ohrožovat život
a veřejně zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.
Speciální stavební úřad proto vydat kolaudační souhlas s užívánhn stavby
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Kraj Vysočina

I

Obec; k.ú. : Nově Město na Mo
—

.

Odběratel :JCZ, szo.

I
O

GEOSFr spol.s r.o.

G eoset

/

n!
59101 Mír nad Sázavou
TeW +420566630370

B-mail: stoset@gtolaa
hnW/wn#osctn

Souřadnico4syst:JTSK

..

NOVE MESTO NAMORAVE 150034

Výškovým:Bpv

Rozšíření infrastrukturyv lokahtě “Nad Městem“, NMNM

M 1:500

—

Zěřcnf komuQikace a chodJ ul. ModHnová a
komunikace spojující ulici Smrkovou a Modřínovou

Stav ke dni: 12.5.2017
.

-

Měřil : Ing. Petr Bořil
Zpracováno v systému MiaoSbdon

Zpracoval Ing. Pen Bořil

Nové Město na Moravě
Odbor
4.4
Lfl.J-i‘

.% MOkA%il O

sjw4vy nmjedcu

města

Vsad,Iavovo ida 103,
59231 NovdMčaonnMomvč
JCZ,

Maršovlce 92
59231
Naše značka:
MUNMNMO3flOI1II3S

Nové Město na Moravě

VI1wJc
PiMek Part 566 598 364

Dne:
12. 7. 2017

Věc protokol p předání s převzetí pábí kwnunlkn
Dne 11.7.2017 proběhlo předání a převzetí budoucí místní komunikace v lokaliIěNa4 Městem
a
to v ulici Modřínová pozemek part. Č. 3306/33,3394/118, 3406118.3394/146 a 340611 rámci
v
akce Rozšíření Infrastruktury v lokalitě „Nad Městem“, NMNM
Pkdávající:
JCZ, s.r.a, Maršovlce 92,59231 Nové Město na Moravě
ičo: 26264641
Jako dodavatel stavby.
Přejímající:
Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, odbor SMM
jako správce místních komunikací
Kontrola stavu komunikace: na mísit stavby

Správce místních komunikací města Nové Město na Moravě přebírá komunikaci s násled
ujMmi
závadami anedosiztky:
nerovnosti (propadliny) betonové zámkové dlažby chodnílw na ul. Modřínová cca 30m
pozemek parc.Č. 3306/13
-

—

Tennín odsnnční- 30.92017
O odstranění závad bude sepsán předávací protokol.
Předávající:

-

ta
tř\MŠSTO
Vi NovÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Přejímající:

za firmu ia, ss.o.

ats

Maršovíre 92
592 M Nové Město nn Moravě

ZaměswNové

tmM

Č

1Č:?6“OSgiÚ

Petr

5665983W

—správce MK

FAX

Emsu

BANKO vid sPOsEM

iČOi DIČ

d*EDNI DNY

566 591 305

zaS.wamn

KB tikat Savou
Č.t19-1fl47511V100

aacn94goo

0tZ4900

t‘o,sr:r-ir
Čr: t- W

Nové Město na Moravě
OdborwtvymajeikumČsia
In

1ikCi

VntsIavovo nám. 103
3923) Novi! Mo na Moravě

Nic značka:
MÚNMNMISMMI4flO 17/PP

VyHaJc

Dnc
19.10.2017

Pt6Čck PcIr/566 598 364

Protokol o předáni. převzetí připojeni k místní komunikaci (MK)
Předávající:

Přejímající:
Město Nově Mao na Moravě, odbor SMM
Vratislavovo nám. 103
59231 Nové Město na Moravě
jako správce místních komunikaci
PřebírajícÍ přebírá připojeni k místní komunikaci (sjezd) z pozemku parc. Č. 3406/36v k. O. Nové Město na
Moravě, který jev majetku města, k místní komunikaci na pozemku parc. L 340W13 vk. ú. Nové Město na
Moravě v majetku uživatelů — Smlouva o užíváni pozemku a Jeho způsobu ze dne 21.04.2016.
Kontrola byla provedena na mlstě.

Pil převzetí nebyly zjištěny zjevné závady a nedostatky.
Předávající:

Ptebirajki:
zam toNovéMěstonaMoravě

ĺ

MĚSTO
NOVĚ MĚSrO

Petri Ptáček

—

Ib

správce MK

laEflN

FAX

BANKOVNÍ SPOJENI

Ičo IDIČ

ÚŘEDNÍ DNY

566 598 300

566 SQL

KB tek nad Sizavcu
ČLI9-1n4751m 100

00294900
(200294900

po, sr r
Čr; t— IC
—

Městský úřad Nové Město na Moravě
odbor stavební a životní
ho prostředí

Vratislavovo náměstí 103,
592 31 Nové Město na Moĺavě
Čj.:

MUNMNM/3689/20l6

Tel.:

566 598 402
olga.novakova®meu.nmnm.cz

c-mail:

—
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Nové Město na Moravě, dne 24.5.2016

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS
s uŽÍVÁNÍM STAVBY
Odbor stavební a životního prostředí MěÚ Nové Město na Morav
ě, jako stavební úřad příslušný podle *
13 odst. I písm. c) zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozd.
předpisů (stavební zákon) (dále jen ‘stavební zákon“), přezkoumal
podle * 122 stavebního zákona žádost
o kolaudační souhlas, kterou dne 9.3.2016 podali

(dálejen “stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle
122 odst. 3 stavebního zákona a
* 181 vyhlášky Č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodováni, územního
opatření a
stavebního řádu, v platném zněni,
kolaudační souhlas,
kteiýje dokladem o povoleném účelu užívání stavby:
5 stožárů veřejnébo osvětleni, dva sloupy VO na ulici Sedlová a tři
sloupy VO na ulici Smrková ‘i‘
Novém Městě na Moravě (dále jen “stavba“), na pozemku par.č.
3394/106. 3406/33, 3394/118,
340W35 v kat. území Nové Město na Moravě,
provedené podle dodatečného povoleni stavby ze dne 5.10.2015 Č.j.
MUN?vfl{M12954612015-20.
Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 31. března 2016
(Čtvrtek) s tímto výsledkem:
stavební úřad při závěrečné kontrolní prohlídce přezkoumal
předložené doklady, projednal je
s účastníky řízení a dotčenými orgány státní správy a na místě zjistil,
že došlo ke změnám oproti
projektové dokumentaci ověřené stavebním úřadem. Na ulici Jedlov
á byl druhý sloup veřejného
osvětlení umístěn na pozemku par.č. 3406135 (je ve vlastnictví stavebníků)
místo na pozemku par.č.
3394/106, protože by zamezoval vjezdu na pozemek par.č. 3406/50, vše
v kat, území Nové Město na
Moravě. Změnu stavby před jejím dokončením stavební úřad
schválil u závěrečné kontrolní
prohlídky.

-

Odůvodnění;
Dne 9.3.2016 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu
. Sta)ební úřad provedl dne 31.
března 2016 (čtvrtek) závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při
které podle 122 odst 3 stavebního
zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor
se závaznými stanovisky dotčených
orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby
a její užívání nebude ohrožovat život
a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostře
dí.
Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby
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LEGENDA:
PODZEMNÍ VEDENÍ ZAMĚŘENÉ Řw zÁHozEM
PODZEMNÍ VEDENÍ ZAMĚŘENÉ PO zÁnozu
Kraj : Vywčina
Obec; k.ú. : Nové Město ua Momě
Odbčrnl :JCZ, s.r.a.

GEOSEF spoL srn

G eost..i

NOVÉ MĚSTO NAMORAVĚ 150033
Rozšíření sítě vekjnéhk osvětlení v lokalitě “Nad Městezď

59101 MsrtadSnvou
Td/P +420566630370
:
kupit n,wrosaa
Souhdnicový syitéin :JTSK

fl

Výškovýsystm:Bpv1

M 1:500
Zaměření podzemního vedeni veřejného osvětlení
uLJedlová
ZpncovánD v syvtmu MioSoioa

Stav b

:3.7.2015

Měřil: Ing Petr Bořil
Zpracoval: Ing. Peu Bořil

Z

O

O

Město Nové Město na Moravě

rn

odbor investic města

C

Ln

nám. 103, 59231 Nové Město na Moravě

Vratislavovo

NA MoRAvĚ O

JCZ, s.r.o.
Maršovice 92
59231 Nové Město na Moravě

Váš dopis značkyi
ze dne

Naše

značka

MUNMNMO2/20l 7/Do

Vyřizuje/linka

Nové MěsĚo na Moravě

Tel.: f420 566 598 354
EmaiI:vIadimir.dobias(Pmeu.nmnm.cz

25.10.2017

Protokol o předání a převzetí veřejného osvětleni
Dne 25.10. 2017 se uskutečnilo předáni a převzetí veřejného osvětleni v lokalitě Nad Městem,
ato v ulici Jedlová a Smrková, pozemky p.Č.3394/1 06, p.č.3406133, p.č.3394/1 18, p.č.3406/35
vše k.ú. Nové Město na Moravě. Veřejné osvětlení v dané lokalitě bylo zřízeno na základě
dodatečného povoleni stavby ze dne 5.10.2015 č.j. MUNMNM/29546/2015-20 pro akci 5
stožárů veřejné osvětlen,dva sloupy VO na ulici Jedlová a tři sloupy VO na ulici Smrková v
Novém Městě na Moravě. Stavba byla zkolaudována na základě vydaného kolaudačniho
souhlasu ze dne 24.5. 2016, Č.j.MUMvINM/3689/2016-14.
Přebíraná stavba zahrnuje na ul. Smrková: 3ks stožárů VO propojené ochranným
pospojováním vodiče FeZn DN lOmm.Dále jsou přebírány 2ks výbojkových svítidel 70W a
92m kabelového propojovacího vedení NAYY 4x16 Kabeláž je ukončena na svorkovnici
jednotlivých stožárů. Dále na ul. Jedlová: 2ks stožárů VO propojené ochraimým pospojováním
vodiče FeZn DN IOmm.Dále jsou přebírány 2ks výbojkových svítidel 70W a 45m kabelového
propojovacího vedeni NAYY 4x16 Kabeláž je ukončena na svorkovnici jednotlivých stožárů.
Předložená Zpráva Č. 002/2016 ze dne 14.01.20160 revizi elektrického zařízení / ul. Smrková!
a Zpráva Č. 00312016 ze dne 14.01.2016 o revizi elektrického zařízení/ ul.Jedlovál a uvádí, že
revidované zařízeni nevykazuje závady a je schopné provozu.
.

.

Předávající
JCZ, s.r.o. Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě
Přejímající:
Město Nové Mě$o na Moravě,Vratislavovo náměstí 103,odbor IM

Vladimír Dobiáš
ref.odboni IM
správce org.136 Veřejné osvětlení

t‘;MĚsro

9% NOVÉ MĚSyO NA
MORAVÉ

TELEFON
566 598 300

FAX
566 598 305

E-mail
ooslaWnmnm.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ
KB Žd‘ár nad Sázavou
č.ú.1224-75l/OlOO

ičo
00294900

ÚkEDNÍ DNY
Po: 8°° i7°°
St: 800_ 1700
útČt 8°°—

1400

Městský úřad Nové Město na Moravě
odbor stave
bní a životního prostředÍ

Vratislavovo náměstí 103,
592 JI Nové Město na Moravě
Čj.:

MUNMNM/9029/2017

TcI,:
e-mul!;

566598402
olgši.novakovameu.nmnm.cz

—

II

Nové Město nu Moravě, dne 267.2017

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS
S VŽÍVÁNÍM STAVBY

Odbor stavební a životního prostředí MěÚ Nové Měs
to na Moravě, jako stavební úřad příslušný podl
e
13 odst. I písm. c) zákona Č. 183/2006 SL, o územním
plánování a stavebním řádu, ve zněni pozdějšíc
předpisů (stavební zákon) (dále jen “stavební záko
n“), přezkoumal podle * 122 stavebního zákona žádo h
st
o kolaudační souhlas, kterou dne 23.62017 Dodali

(dále Jen “stavebník“), ana základě tohoto přezkoum
ání vydává podle 122 odst 3 stavebního zákona
a
j 181 vyhlášky Č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatřeni
a
stavebního řádu, v platném znění,
kolaudační souhlas,
který je dokladem o povoleném účelu užívání stavb
y:
veřejné osvětleni
4 ks sloupů VO na ulici Modřinová v Novém
Městě na Moravě (dále jen
“stavba“), na pozemku par. Č. 3394/HS, 33941146,
3406/18, 3406/13 v katastrálním území Nov
é
Město na Moravě,
provedené podle územního rozhodnuti ze dne 18.1
1.2015 Č.j.: MUNMNM/29541/2015-25.
—

Závěrečná kontmlnl prohlídka byla provedena dne 25.
července 2017 (úterý) s tímto výsledkem:
stavební úřad při závěrečné kontrolní prohlídce přez
koumal předloženě doklady, projednal je
s účastníky řízení a dotčenými orgány státní správy
a na místě zjistil, že stavba je realizována
v souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem,
bez závad a nedodělků, schopna užívání.
-

Odůvodnění:
Dne 216.2017 podal stavebník žádost o kolaudační souh
las na stavbu. Stavební úřad provedl dne 25.
července 2017 (úterý) závěrečnou kontrolní prohlídku
stavby, při které podle 122 odst. 3 stavebníh
o
zákona neistii závady bitící jejímu bezpečnému uží4
ní ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených
orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné prov
$ení stavby ajejí užívání nebude ohrožovat
život
a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost aneb
o životní prostředí.
Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním
stavby

N
4

C

—

H
S
I,

D

‘J

C‚

O
C

‘

-

.JIi

I.

—

\

S

—
-

--

Ci

4-

4-

-

\

7

Město Nové Město na Moravě
odbor investic města

ni
Lii

VraLislavovo

nám.

03, 59231 Nově MČsto na Moravě

JCZ,
Maršovice 92
592 31 Nové Mčsto na Moravě

Váš dopis značky/
ze dne

Naše

značka

Vyíizuje/linka

MUNMNMOI)2017/Do

Nově Město na Moravě

Tcl.:+420 566 593 354
Email :v lad i mi r.dobi @mctl n mnm.cz

25.10.201?

.

Protokol o předáni a převzetí veřejného osvětlení
Dne 25.10. 2017 se uskutečnilo předáni a převzetí veřejného osvětleni v lokalitě Nad Městem,
ato v ulici Modřinová, pozemky p.Č.3394/l 18, p.Č.3394fl46, p.Č.3406/l8, p.č.3406/13 vše
k.ú. Nové Město na Moravě. Veřejné osvětlení v dané lokalitě bylo zřízeno na základě
vydaného územního rozhodnuti ze dne 18.11.2015 čj. MUNMNM/2954 1/2015-25 pro akci
Veřejné osvětleni 4ks sloupů VD na ul. Modřinová v Novém Městě na Moravě. Stavba byla
zkolaudována na základě vydaného kolaudačního souhlasu ze dne 26.7. 2017,
č.j.MUNMNM/9029/20 17-li.
Přebíraná stavba zahrnuje 4ks stožárů VD propojené ochranným pospojováním vodiče FeZn
DN lOmm.Dále jsou přebírány 4ks výbojkových svítidel 70W a 124m kabelového
propojovacího vedeni NAYY 4x16 Kabeláž je ukončena na svorkovnici jednotlivých stožárů.
Předložená Zpráva Č. 001/2016 ze dne 14.01.2016 o revizi elektrického zařízeni uvádí, že
revidované zařízení nevykazuje závady a je schopné provozu.
—

.

Předávající:
JCZ, s.r.o. Maršovice 92,59231 Nové Město na Moravě
Přejímající:
Město Nové Město na Moravě,Vratislavovo náměsti 103,odbor IM
‚Č

Vladimír Dobiáš
ref.odbom IM
správce org.136 Veřejné osvětlení
E
í\MĚSTO
NO\‘t MĚSTO NA MORAVĚ
TELEFON
566 598 300

FAX
566 598 305

E-mail
posa(a nmnmcz

BANKOVNÍ SPOJENÍ
KB Žďár nad Sázavou
č.ú.1224-751,tIOO

ičo
00294900

ůt,Čt

ÚŘEDNÍ DNY
Po; 8“— 17“
5Ľ 8“— 17“

3

‚ Ii..

Smlouva
o smlouvě budoucí kupní
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu susi.
1765 a násl. a
násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními
stranami

—

.

. ._..‘....

u

* 2128 a

viiii dV

jako budoucí prodávající na straně jedné (dále Jen »budoucí
prodávajíc?‘)
a

2.

Město Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Morav
ě
IC: 002 94900
DIČ: CZ00294900
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
jako budoucí kupující na straně druhé (dále Jen „budouci kupuJí
c?‘)
či. I.

I. Budoucí prodávající společně shodně prohlašuji, že jsou podílovými
spoluvlastníky každý
k ideální %4 nemovitostí pozemků, parcela Č. 3406135 D výměře
dle údajů z katastru
nemovitostí 322 m2 parc..e1 Č. 3406118 O výměře dle údajů
z katastru nemovitostí
342 m2, prceia č.(3406113) výměře die údajů z katastru
nemovitostí 829 m2,
parcela č.(40šb1lýňí6ře dle údajů z katastru nemovitostí
9 m2, parcela Č.
s4061Ái) výměfé dle údajů z katastru nemovitosti 38 m2,
parcela Č. 3406153 O
ýňíělWdie údajů z katastru nemovitostí 40 m2 vše v katastrálním
území NďMěsto
na Moravě. Vlastnické právo k těmto nemovitostem je zapsáno v katastr
u nemovitosti u
Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště ve Zďáře
nad Sázavou na LV Č.
3690, pro k. ú. Nové Město na Moravě, obec Nové Město na Moravě.
—

2. Budoucí kupující prohlašuje, že má vážný zájem o koupi
všech výše uvedených
nemovitostL

Či. H.
Smluvní strany se touto smlouvou o smlouvě budoucí kupní zavazu
jí při dodrženi podmínky
uvedené v či. IV. bodech 1. a 2. této budoucí smlouvy, uzavřít
řádnou smlouvu kupní,
nejpozději do 30.09. 2017 v zásadě v následujícím znění:

„Kupní smlouvo
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2079
a násl., Š 2128 a násL
Š
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( dálejen,‘ občanský zákon(k“)
mezí smluvn imi
stranami
I

ti

L

rodávající“)
aně Jedné (dále Jen „p
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O

2.
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Město Nové Město na
Město na Moravě
ěstí 103, 592 31 Nové
m
ná
vo
vo
sla
ati
Vr
se sídlem
ió 00294900
oiČ: CZ00294900
sta
Šmardou, starostou mě
zastoupené Michalem
)
ě druhé (dá Je Jen „kupující“
jako kup uJIcI na strun
každý k
podílovými spoluvlastníky
u
jso
že
jl.
šu
hla
pro
čně shodně
údajů z katastru
I. Prodávající spole
č. 3406/35 o výměře dle
a
el
rc
pa
ů,
mk
ze
po
itostí
údajů z katastru nemov
ideáln( 34 nemovitostí
dle
ře
mě
vý
o
8
/1
06
34
rcela č.
stí 829 m2,
nemovitostí 322 m2, pa
ajů z katastru nemovito
úd
e
dl
ře
mě
vý
o
/13
ela Č.
3406
342 m?, parcela č.
u nemovitostí 9 m2, parc
str
ta
ka
z
ů
aj
úd
dle
výměře
3406/52 O
parcela Č. 3406/53 o
vitostí 38 m2, parcela Č.
mo
ne
u
str
ta
ka
z
ajů
vé
úd
e v katastrálním území No
3406/41 o výměře dle
vš
m2
40
stí
ito
ov
m
katastru ne
áno v katastru
výměře dle údajů z
to nemovitostem je zaps
m
tě
k
vo
prá
ké
nic
d
ast
lní pracoviště ve Žďáře na
trá
Město na Moravě. Vl
tas
Ka
u,
čin
so
Vy
pro
lního úřadu
Město na
nemovitostí ti Katastrá
o na Morově, obec Nové
ěst
M
vé
No
ú.
k.
pro
90,
Sázavou na LV Č. 36
Moravě.
—

II.
louvy
ti popsané v Čl. 1. této sm
os
vit
mo
ne
u
vo
lou
sm
dávají touto
. 3406/41 a 3406/52 v k.
1. Prodávající pro
/1 8, 3406/13, 3406/53
06
34
,
/35
06
34
lo
čís
zákonným
pozemky parceínf
vy, se všemi součástmi a
prá
mi
erý
šk
ve
s
ě;,
Morav
pujícímu do jeho
ú. Nové Město na
u ideální jedné poloviny ku
sah
roz
v
h
nic
z
ý
žd
ka
KČ (slovy:
příslušenstvím, a to
v celkové výši 367.100,nu
ce
í
pn
ku
u
uto
dn
ho
za do
movitostí za tuto
výhradního vlastnictví
Českých] a kupující tyto ne
run
ko
to
os
dn
je
íc
tls
třistaosmdesátsedm
jímá,
výhradního vlastnictví při
cenu kupuje o do svého
—

lil.
o Kupní smlouvy s
jpozději v den phdpisu tét
ne
na
ze
uro
de
bu
č
,-K
úhradě
7.100
vitosti bude podán až po
mo
I.Kupni cena ve výši 38
ne
tru
tas
ka
do
va
vlastnického prá
tím, že návrh na zápis
dovně:
u jej! plné výši, a to násle
rční banky
dohodnuté kupní ceny
ního prodá vajidho u Kome
prv
et
úč
na
Kč
0,55
3
, var.symbol 12345;.
a) finanční částka 19
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b) finanční částka 193 550,- KČ na účet druhého prodávajícího u Komerční banky
v Novém Městě na Moravě č.ú,: 94-710650227/0100, var,symbol 67890.
—

2. Do rozhodnutí katastrálního úřadu o vkladu vlastnického práva kupujícího není oprávněn
žádný z prodávajících této smlouvy činit jakékoliv dispozice se zaplacenou kupní cenou.
IV.
1. Vlastnické právo k nemovitostem dle této smlouvy přechází dnem povoleni vkladu
katastrálním úřadem.
2. Smluvní strany se dohodly, že správní poplatek za vklad do katastru nemovitosti uhradí
kupující.
3. Smluvní strany se ve smyslu ust. 2 odst. I zákonného opatřeni Senátu Č. 340/2013 Sb., o
dani z nabyti nemovitých věci dohodly, že poplatníkem daně z nabyti nemovitých věcí je
nohyvatet
4. Zároveň s podpisem této smlouvy podepisuji smluvní strany návrh no vklad vlastnického
práva dle této smlouvy do katastru nemovitosti, přičemž smluvní strany shodně navrhuji,
aby příslušný katastrální úřad povolil vklad vlastnického práva kupujícího dle této
smlouvy a zapsal jej do katastru nemovitostt
S. Pro případ; že by příslušný katastrální úřad pravomocně zamítl návrh na povoleni vkladu
vlastnického práva kupujícího dle této smlouvy nebo v případě pravomocného rozhodnutí
o zastaveni řízeni o návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitosti; se smluvní strany zavazují uzavřít ve lhůtě 3 měsíce ode dne právní moci
rozhodnuti; jímž byl zamítnut návrh na povolení vkladu vlastnického práva kupujícího
nebo rozhodnuti; jímž bylo řízeni o návrhu na povolení vkladu vlastnického práva
kupujícího do katastru nemovitosti zastaveno, novou smlouvu shodného obsahu, v níž
budou odstraněny vady, chyby a jiné skutečnosti, které vedly k vydáni zamítavého
rozhodnuti nebo zastaveni řízení. Toto ujednáni a závazky z něho pro smluvní strany
vyplývající považují smluvní strany za ujednání o smlouvě budoucí ve smyslu ust. g 1785 a
násL občanského zákoníku. Pro případ bezdůvodného porušení povinnosti stanovené v
tomto ustanoveni si smluvní strany sjednaly smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i
započatý den prodleni.
V.
1. Tato smlouva byla projednána na
na Moravě konaném dne
programu.

zasedání Zastupitelstva města Nové Města
a schváleno usnesením přijatým pod bodem č

I

2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru kupujícího prodávající výslovně prohlašuji; že
jsou s touto skutečností obeznámeni a souhlasí se zpracováním svých údajů kupujícím
s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek absažených v této
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Či. Iii.
Budoucí prodávajici prohlašuji,
že nemovitosti uvedené v článku
I. této smlouvy k dnešnímu
dni nepřevedli ani nepřevedou pod
obu do 30.09. 2017 na třeli oso
a neZ8líží právy třetích osob.
bu (osoby) ani je nezatížili

Či. Iv.
Smluvní strany se dohodly, že řád
ná kupni smlouva dle čili,
budoucí kupní bude uzavřena
této smlouvy o smlouvě
pouze za podmínky, že sm
prodávající jako dárce, budouc
luvní shany (budouci
í
smlouvou uzavřou I darovací sm kupujici jako obdarovaný) současně s řádnou kupní
louvu, jejímž předmětem bud
e darováni zrealizované a
zkolaudovaně inlraslruktury na
pozemcích
p.č. 3406/35, 3394/106 vše
osvětleni, pozemní komunikace v k.ú. Nově Město na Moravě
především veřejně
(ul. Jed
p.č. 3406133, 33961118 vše v k.ú lová)
. Nové Město na Moravě
Smrková)
veřejné osvětleni (ul.
p.č. 3406/lB, p.č. 3406113, p.č.
Město na Moravě především veř 3406/53, p.č. 3406/41, p.č. 3406/52 vše v k.ú, Nové
ejn
vše vč. poskytnutí obvyklých záruk é osvětlení, pozemní komunikace (ul. Modřinová)
na darovanou infrastrukturu.
z. Realizace pozemních komuni
kaci na pozemcích uvedených
v předchozím bodě 1. tohoto
článku bude
zkoordinována se stavbami Inž
ený
kanalizaci, vodovodem, el. rozvod rských síti nejméně se splaškovou a dešťovou
y
a rozvody plynu tak, aby před
komunikaci byly položeny příslu
realizaci pozemních
šné sítě, jejichž trasa vede pod
komunikacemi
provedena tak, aby odvod dešťov
é vody z nich byt zajištěn
kanalizace
do stávající dešťové
i.

-

—

-

—

-

—

-

-

-

Oo doby uzavřeni řádné kupní
sm
kupní budoucí prodávající souhla louvy podle Čl. II. této smlouvy o budoucí smlouvě
sí s umístěním stavby dešťové kan
I ks kanalizační šachty a všech
alizace trubní, včetně
sou
k.ú. Nové Město na Mopavě (ul. Mo částí a přisluenstvi na pozemku p.č. 3394/1 20 v
dřinová).
4. Oo doby uzavření řádné
kupní smlouvy podle ČI. II.
této smlouvy o budoucí smlou
kupní budoucí kupující souhlasí
vě
s
urtiístěním stavby a povole
ním veřejného osvětlení a
pozemních komunikací na p.č. 339
4/1
06
v k.ú. Nové Město na Moravě
S. Do doby uzavřeni řádné
(ul. Jedlová).
kupní smlouvy podle či. Ii.
této smlouvy o budoucí smlou
kupní budoucí kupující souhlasí
vě
s um
p.č. 3394/l IB a pČ. 3406/33 vše v ístěním stavby a povolením veřejného osvětleni na
k.ú. Nové Město na Moravě
(ul. Smrková).
3.

Či. V.
1. Tato smlouva byla projednán
a na
zasedání Zastupitels
na Moravě konaném dn aschvá
lena usnesením přatým pod tva města Nové Město
bodem č.... programu.
2. Vzhledem k veřejnoprávnímu
charakteru budoucího kupují
výslovně prohlašují, že jsou s
touto skutečností obeznámeni cího budoucí prodávající
a souhlasí se zpracováním
svých údajů budoucím kupujícím
s ohledem na zákon Č. 106
přístupu k informacím, ve zněni
/1999 Sb.,
pozlějších předpisů, a rovněž se zveřejněno svobodném
podmínek obsažených v této smlouv
ím smluvních
ě‘, v rozsahu a za podmínek
právních předpisů, zejména zákona
vyplývajících z příslušných
Č. 106/I 999 Sb., o svobodném
zněni pozdějších předpisů. Sm
přístupu k Informacím, ve
luvní strany se zavazují, že obc
hodní a technické Informace,
které Jim byly svěřeny dwhou stra
nou, nezpřístupní třetím oso
bám
druhé strany a nepoužijí tylo Wfn
ce k jhiým účelům, než je k plnění bez písemnéio souhlasu
pocknínek smlouvy.
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1.

Město Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené Michalem Smardou, starostou města
iČ: 00294900
Dič: CZ00294900
bankovní spojeni: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 19-1224751/0100
(dále jen „kupující“)

a

2.

jaaie jen

„

aruny prodávající“)

(dále též oba jako „prodávající“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust.
2128 a násl. zákona
Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obČan
ský zákoník“),
tuto:

Kupní

smlouvu

Čl. I
Úvodní ustanovení
První a druhý prodávající jscu podílovými spoluvlastníky v rozsahu id. 1/2
spoluvlastnického
podílu k nemovitým věcem, ato k pozemkům parc. Č. 3406/13 orná půda o výměř
e 829 m2 parc.
Č. 3406/18 orná půda o výměře 342 m2 parc. č. 3406/35 orná půda o výměře 322
m2 parc. Č.
3406/41 orná půda o výměře 38 rn2 parc. Č. 3406/52 orná půda o výměř
e 40 rn2 a parc. Č.
3406/53 orná půda o výměře 9 m2 zapsaných v katastru nemovitostí vedenén
Ktastrálnim
úřadem pro Vysočinu, katasráiní pracoviště Zďár nad Sázavou, na LV Č. 3690
pro katastrální
území a obec Nově Městd na Moravě.

Či. Ii
Předmět koupě
jícímu nemovité věci specifikovanou v ČL L této
První prodávajicĺ prodává touto smlouvou kupu
/18
orná půda o výměře 829 rn2, parc. Č. 3406
smlouvy, jmenovitě pozemek parc. Č. 3406/13
orná
(41
3406
.
Č.
parc
/35 orná půda o výměře 322 rn2,
orná půda o výměře 342 nf, parc. Č. 3406
půda o výměře 40 m2 a parc. Č. 3406/53 orná půda
půda o výměře 38 rn2, parc. Č. 3406/52 orná
ého
to na Moravě v rozsahu id. 1/2 spoluvlastnick
o výměře 9 m2 v katastrálním území Nově Měs kupujícímu nemovité věci specifikované v Či. I
uvou
podílu, druhý prodávající prodává touto smlo
/18
3406/13 orná půda o výměře 829 rn2, parc. Č. 3406
této smlouvy, jmenovitě pozemek parc. Č.
orná
/41
3406
Č.
.
orná půda o výměře 322 rn2, parc
orná půda o výměře 342 rn2, parc. Č. 3406/35
půda o výměře 40 m2 a parc. Č. 3406/53 orná půda
půda o výměře 38 rn2, parc. Č. 3406/52 orná to na Moravě v rozsahu id. 1/2 spoluvlastnického
Měs
o výrněře 9 m2 v katastrálním území Nové
vami a
příslušenstvím a součástmi, venkovními úpra
vším
se
ě“),
koup
t
drně
podílu (dále jen „pře
uvy
smlo
této
dnutou kupní cenu dle ČI. lil odst. 1
porosty a se všemi právy a povinnostmi za doho
o
čnéh
výlu
dnutou kupní cenu kupuje a do svého
a kupující tento předmět koupě za doho
vlastnictví přejímá.
či. lil
Kupní cena a její úhrada
cím za předmět koupě, je určena dohodou a Činí
1. Kupní cena, kterou kupující zaplatí prodávají
ednostokorunčeských).
387.100 KČ (slovy; třistaosmdesátsedmtisícj
každému
ou kupní cenu dle Čl. III odst. 1 této smlouvy,
2. Kupující zaplatí prodávajícím dohodnut
druhého
a
ího
prvn
ostního převodu na účty
ve výši 193 550 KČ, formou bezhotov
kupní
této
isu
uvy, a to nejpozději v den podp
prodávajícího uvedené v záhlaví této smlo
n až
podá
bude
ého práva do katastru nemovitost(
smlouvy s tím, že návrh na vklad vlastnick
výši.
po úhradě dohodnuté kupní ceny v její plné

Či. IV
Stav předmětu koupě
ě neváznou žádné právní vady bránící nebo
1. Prodávající prohlašuji, že na předmětu koup
předmětem koupě, zejména není zatížen
omezující vlastníka ve volně dispozici s
věcného břemena zřizování a provozování
zástavním či podzástavním právem, vyjma
Č.2564-1 65/2011) umístění nového zemního
vedení na Části předmětu koupě (dle GP
to na základě Smlouvy o zřízení věcného
kabelového vedeni NN a přípojkových skříni, a
du práva ke dni 24.05.2012 ve prospěch
břemene ze dne 17.05.201 2, právní účinky vkla
Distribuce, as., F.A. Gerstnera 2151/6, České
oprávněného z věcného břemene E.ON
28085400, vyjma věcného břemene
Budějovice 7, 37001 České Budějovice, ičo:
mětu koupě (dle GP Č.2608-103/2012)
i
zřizováni a provozování vedení na Část před
ení, a to na základě Smlouvy o zřízení
umístěni a provozováni plynárenského zaříz ky vkladu práva ke dni 17.05.2013 ve
ní účin
věcného břemene ze dne 17.01.2013, práv
GasNet, s.r.o., Klišská 640/96, Klíše, 40001
ene
břem
prospěch oprávněného z věcného
ého břemene na části pozemku (dle GP
Ustí nad Labem, iČ: 272 95 567, vyjma věcn
tav‘ a plynovodních přípojek vč. vtupu a
Č.2608-103/2012) provozvání distribuční sous
o zřízeni věcného břemene ze dne
vjezdu za účelem oprav,! a to na základě SmlouW 5.2013 ve prospěch oprávněňého z
dni 17.0
17.01 .2013, právní účinky vkladu práva ke
96, Kllše, 40001 Ustí nad Labem, iČ: 272
640/
ká
věcného břemene GasNet, s.r.o., Klišs
a jízdy na předmětu koupě, to na základě
95 567, vyjma věcného břemene chůze
20.12.2013, právní účinky vkladu práva ke
Smlouvy o zřízeni věcného břemene ze dne
věcného břemene —vlastníka pozemku parc.
dni 23.12.2013, ve prospěch oprávněného z
—

—

—

2

Č. 3406/39, vyjma věcného břemene chůze a jízdy na předmětu koupě, to na základ
ě
Smlouvy o zřízeni věcného břemene ze dne 20.12.2013, právní účinky vkladu práva
ke
dni 23.12.2013, ve prospěch oprávněného z věcného břemene —vlastníka pozemku
parc.
Č. 3406/30, vyjma věcného břemene chůze a jízdy na předmětu koupě, to na základ
ě
Smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 20.12.201 3, právní účinky vkladu práva
ke
dni 23.12.2013, ve prospěch oprávněného z věcného břemene —vlastníka pozem
ku parc.
Č. 3406/31, vyjma věcného břemene zřizování a provozování plynárenského zařízen
i
vstupovat a vjíždět na pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, oprava
mi,
provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, v rozsahu dle dle GP č.2818
127/2014) a to na základě Smlouvy o zřízeni věcného břemene ze dne 29.12.2014,
právní účinky vkladu práva ke dni 06.01.2015 ve prospěch oprávněného z věcnéh
o
břemene GasNet, s.r.o., KUšská 640/96, Kuše, 40001 UsU nad i.abem, iČ: 272 95 567,
vyjma věcného břemene služebnosti stezky a cesty na předmětu koupě, to na základ
ě
Smlouvy kupní, o zřízení věcného břemene ze dne 10.11.2015, právní účinky vkladu
práva ke dni 28.01.2016 ve prospěch oprávněného z věcného břemene —vlastníka
pozemku parc. Č. 3394/123 a vyjma věcného břemene zřizováni a provozování vedení
na Části předmětu koupě (dle GP č.2949-50/2015) umístěni kabelového vedení NN
a
přípojkové skříně, a to na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene ze
dne
26.04.2016, právní účinky vkladu práva ke dni 25.05.2016 ve prospěch oprávněného
z
věcného břemene E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice
7,
37001 České Budějovice, IČO; 28085400.
‚

‚

—

—

2.

Kupující prohlašuje že je mu stav, umístěni, kultura a druh předmětu koupě dobře znám,
že
si předmět koupě důkladně prohlédl a že ho ve stavu ke dni podpisu této smlouvy do svého
výlučného vlastnictví přijímá.

čl.v
Přechod vlastnického práva
1.

Vlastnické právo k předmětu koupě přechází na kupujícího vkladem vlastnického práva
do
katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrální pracov
iště
Zďár nad Sázavou s právními účinky k okamžiku, kdy návrh na povolení vkladu vlastni
ckého
práva do katastru nemovitostí došel příslušnému katastrálnímu úřadu. Součas
ně
s přechodem vlastnického práva přecházejí na kupujícího i veškerá práva a povinnosti
vyplývající z vlastnictví předmětu koupě, nebezpečí jeho zničení nebo poškození a
právo na
užitky.

2.

Zároveň s podpisem této smlouvy podepisuji smluvní strany návrh na vklad vlastni
ckého
práva pro kupujícího dle této smlouvy do katastru nemovitosti, přičemž smluvni strany
shodně navrhují, aby příslušný katastrální úřad povolil vklad vlastnického práva
pro
kupujícího dle této smlouvy a zapsal jej do katastw nemovitostí.

3.

Pro případ, že by příslušný katastrální úřad pravomocně zamítl návrh na povolení vkladu
vlastnického práva dle této smlouvy nebo v případě pravomocného rozhodnutí o zastave
ní
řízení o návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, se smluvn
í
strany dohodly tak, že tato smlouva se bd samého počátku ruší s výjimkou tohoto ustano
veni
Čl. V odst. 3 této smlouvy. V takovém případě zrušeni smlouvy se zároveň smluvní strany
zavazují uzavřít ve lhůtě 3 měslce ode dne právni moci rozhodnuti, jimž byl zamítnut
návrh
na povolení vkladu vlastnického práva kupujícího nebo rozhodnutí, jímž bylo řízení o návrhu
na povolení vkladu vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí zastaveno, novou
smlouvu shodného obsahu, v níž budou odstraněny vady, chyby a jiné skutečnosti, které
vedly k vydání zamítavého rozhodnutí nebo zastaveni řízení. Toto ujednáni a závazky něho
z

3

strany za ujednání o smlouvě budoucí
pro smluvní strany vyplývající považují smluvní
.
ve smyslu ust. 1785 a násl. občanského zákoníku
liv
provedení vkladu dle tohoto článku zdrží jakýchko
4. Smluvní strany prohlašují, že se až do
to úkonu.
činnosti, které by vedly ke zmaření či ztížení toho

Čtvi

Ostatní ujednání
ání této smlouvy a správní poplatek spojený
Smluvní strany se dohodly, že náklady na seps ého práva dle této smlouvy do katastru
nick
s podáním návrhu na povolení vkladu vlast
nického práva kupujícího dle této smlouvy do
vlast
d
nemovitostí hradí kupující. Návrh na vkla
jej podpisem této smlouvy k tomuto jednání,
katastru nemovitostí podá kupující a prodávající
í.
I k případnému doplnění či zpětvzetí, zmocňuj

Čt. Vil

Závěrečná ustanoveni
dáni Zastupitelstva města Nové Město na
Převod do majetku města byl projednán na zase sením přijatým pod Č. / /ZM/2017
a schválen usne
Moravě Č. konaném dne
programu.
kupujícího prodávající výslovně prohlašují, že jsou
2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru
zpracováním svých údajů kupujícím s ohledem
s touto skutečností obeznámeni a souhlasí se
m přístupu k informacím, ve znění pozdějších
na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodné
h podmínek obsažených v této smlouvě
předpisú, a rovněž se zveřejněním smluvníc
ch právních předpisů, zejména zákona Č.
v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušný ve znění pozdějších předpisů. Smluvní
macím,
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infor
mace, které Jim byly svěřeny druhou stranou,
infor
ické
strany se zavazuji, že obchodní a techn
lasu druhé strany a nepoužiji tyto informace k
nezpřístupni třetím osobám bez písemného souh
jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy.
ů
ím, uchováním a zpracováním svých osobních údaj
3. Prodávající souhlasí se shromažďován
uvě
bydliště, rodného čísla) obsažených v této smlo
Uména a příjmení, adresy trvalého
pro účely vedení evidence a majetkoprávní
kupujícím (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze
ejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavřeni
agendy, projednání v orgánech kupujícího a zveř
, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních
smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy
u. Tento souhlas je poskytován na dobu
údajů předejít záměně účastníků právního vztah
ine účel, pro který budou uvedené osobní
neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pom ními zákony. Prodáyaiící si jsou zároveň
vlášt
údaje zpracoyány, s výjimkami stanovenými
Č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o
na
záko
vědomi svých práv podle 12 a 21
hpředpisů.
změně některých zákonů, ve znění pozdějšíc
povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním
4. Smluvní strany se dohodly, že stranou
o zvláštních podmínkách účinnosti některých
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb..
smluv (“zákon o registru smluv“) je město Nové
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
4

Město na Moravě, které je povinno tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do
30 dnů od uzavření smlouvy odeslat k uveřejnění v registru smluv.
5. Prodávající podpisem této smlouvy souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona
Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (“zákon o registru smluv“), při dodržení podmínek stanovených
zákonem Č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonCi, ve znění
pozdějších předpisů.
6.

Smluvní strany shodně prohlašuji, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

7. Prodávající podpisem této smlouvy výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy,
včetně podpisů v informačním systému veřejné správy Registru smluv.
—

8. Prodávající dále souhlasí s tím, že ze strany kupujícího bude, resp. může být, při dodržení
podmínek stanovených zákonem Č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve zněni pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její Část nebo dílčí
informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.
9. Vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.
10. Tato smlouva byla sepsána v pěti vyhotoveních s platností originálu, po jednom obdrží
první a druhý prodávající, dvě kupující a jedno vyhotovení této smlouvy je určeno pro
potřeby příslušného katastrálního úřadu.
11. Smluvní strany prohlašuji, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána na základě jejich
pravé a svobodně vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz
toho připojují své podpisy.
12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jejího uveřejnění v centrálním registru smluv.
V Novém Městě na Moravě dne
První prodávající:

Kupující:
Michal Šmarda
starosta

Druhý prodávající:
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Ľ

1

a
2. Město Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené Michalem Smardou, starostou města
iČ: 00294900
(dále Jen „obdarovaný‘)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2055 a násl. zákona Č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník“) tuto:
Darovací smlouvu

Čl. I
Předmět smlouvy
První a druhý dárce darují obdarovanému zkolaudované komunikace pozemní a veřejné osvětlení
včetně všech součástí a příslušenství, umístěné na pozemcích parc. Č. 3394/106, 3394/116,
3394/146, 3406/13, 3406/18, 3406/33 a 3406/35 vše v kat. území Nové Město na Moravě dále
specifikované takto:
1) komunikace pozemní, chodníky a vjezdy na pozemky včetně součástí a
příslušenství
na pozemcích parc. Č.: 3394/1 06, 3406/13, 3406/18 a 3406/35 vše v kat. území Nové Město na
Moravě
dle stavebního povolen č.j.: MUNMNM/2502J2016-33 ze dne 08. 03. 2017 a1 kolaudačního
souhlasu č.j.: MUNMNM/1068212017-11 ze dne 11.09.2017
komunikace vše ve výměře 752 m2, MK ul. Modřínová v délce 82,5 m a MK spojující ul.
Modřínová s ul. Smrkovou v délce 67,5 m
Celková délka pozemních komunikací dní cca 150,0 m.
-

-

-

celkové délce cca 83,0 m
chodník ve výměře 208 m2 na ul. Modřínová v
v kat, území Nové Město na Moravě
sjezd z pozemku parc. Č. 3406113 ve výměře 60 m2
015 ze dne 06. 10. 2015 a kolaudačního
dle stavebního povolení č.j.: MUNMNM/29522i2
9.2017
souhlasu čj.; MUNMNM/10688i2017-11 ze dne 11.0
vá v délce 70,0 m
komunikace vše ve výměře 450 m2, MK ul. Jedlo
vjezdy na pozemky 4 ks ve výměře 43 m2
včetně součásti a příslušenství jsou v celkové
Veškeré výše uvedené pozemní komunikace
nákladů) a jsou speciíikovány v mapové příloze,
hodnotě ve výši 1.500.000,- Kč (dle pořizovacích
která je nedílnou součástí této smlouvy.

-

-

-

-

-

ušenství
2) veřejné osvětlení včetně součástí a přísl
/13, 3406/18, 3406/33 a 3406/35 vše vkal.
na parc. Č.: 3394/106, 3394/118, 3394/146, 3406
území Nově Město na Moravě.
MNM/29546/2015-20 ze dne 05. 10. 2015 a
dle dodatečného povoleni stavby Č.j.: MUN
1 6-14 ze dne 24. 05. 2016
kolaudačního souhlasu č.j.; MUNMNM/3689/20
lných bodů)
v rozsahu délce 92,0 m ul. Smrková (3 ks světe
)
délce 45,0 m ul. Jedlová (2 ks světelných bodů
41/201 5-25 ze dne 16. 11. 2015 a kolaudačního
dle územního rozhodnuti č.j.: MUNMNM/295
07. 2017
souhlasu čj.: MUNMNM/9029/201 7-11 ze dne 26.
světelných bodů)
v rozsahu délce 124,0 m ul. Modřínová (4 ks
v celkové hodnotě ve výši 350.000,- Kč (dle
Veškeré výše uvedené veřejné osvětlení je
ové příloze, která je nedílnou součástí této
pořizovacích nákladů) a jsou specifikovány v map
smlouvy.
uvy činí dle pořizovacích nákladů 1.850.000,- Kč
Celková hodnota výše uvedeného předmětu smlo
(dále jen dar).
dar a obdarovaný tento dar do svého výlučného
Dárce touto smlouvou daruje obdarovanému
vlastnictví přijímá.

-

-

—

-

-

—

Čl. II
Stav daru
1.
2.
3.

é faktické vady bránící v jeho užívání, a že
První a druhý dárce prohlašuje, že dar nemá žádn
daru a jeho užívání.
stav daru a míra jeho opotřebení odpovídá stáři
neváznou žádné právní vady bránící nebo
První a druhý dárce prohlašuje, že na daru
omezující vlastníka ve volné dispozici s darem.
e znám, že si dar důkladně prohlédl a že ho
Obdarovaný prohlašuje, že je mu stav daru dobř
do svého vlastnictví přijímá.
ve stavu ke dni podpisu této smlouvy bez výhrad
Čl. III
Nabytí vlastnického práva

rzují, že první a druhý dárce předal obdarovanému
1. Smluvní strany podpisem této smlouvy potv
dar při podpisu této smlouvy.

2. Obdarovaný se stává vlastníkem daru dnem převzetí daru.

Či. Iv
Ostatní ujednání
1.

Obdarovaný se zavazuje nakládat s darem tak, aby nepoškodil dobré jméno prvního
a
druhého dárce.

ČLV
Závěrečná ustanovení
1. Uzavřeni smlouvy bylo projednáno na zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě
Č.konané dne
a schváleno usnesením přijatým pod Č. ‚ ‚ ZM/2017
programu.
2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru obdarovaného první a druhý dárce výslov
ně
prohlašuji, že je s touto skutečnosti obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů
obdarovaným s ohledem na zákon Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve
zněni pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v
této
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejmén
a
zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpi
sů.
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které Jim byly svěřeny druhou
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepouž
ijí tyto
informace k jiným účelům, než je k plněni podmínek smlouvy.
3. První a druhý dárce souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobní
ch
údajů aména a přmení, adresy trvalého bydliště, data narození) obsažených v této smlouv
ě
obdarovaným (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávn
í
agendy, projednáni v orgánech obdarovaného a zveřejnění rozhodnuti těchto orgánú, uzavření
smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobní
ch
údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu
neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje
zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Dárce si je zároveň vědom svých
práv podle 12 a 21 zákona Č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajü a o změně některý
ch
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4. První a druhý dárce dále souhlasí s tím, že ze strany obdarovaného bude, resp. může
být, při
dodržení podmínek stanovených zákonem Č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část
nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.
5. První a druhý dárce podpisem této smlouvy souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv dle
zákona Č. 34012015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (“zákon o registru smluv“).
6. Smluvní strany se dohodly, že stranou poyinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním
registru smluv podle zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některý
ch
smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (“zákon o registru smluv“) je město Nové
Město na Moravě, které je povinno tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do
30 dnů od uzavře.
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V Novém Městě na Moravě dne

První dárce:

V Novém Městě na Moravé dne

Obdarovaný:

Michal Šmarda
starosta

Druhý dárce:

