
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
15. Zastupi te lstva města

konaného dne 8.3.2021

Dispozice s majetkem - Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě (Medin a.s.)

Město uzavřelo dne 1.8.2016 s Medin a.s. kupní smlouvu na nákup pozemků v k.ú. Nové Město na Moravě s 
tím, že pozemky budou využity výhradně pro stavbu cyklostezky a na náklady města bude realizována stavba 
plotu, který nahradí část oplocení areálu dotčené stavbou budoucí cyklostezky. Nyní je, z podnětu a.s. Medin, 
předkládán k projednání návrh dodatku č. 1 k předmětné kupní smlouvě, jehož předmětem je bližší specifikace 
nového oplocení, jež má z bezpečnostních důvodů co nejvíce odpovídat stávajícímu. Současně město s ohledem 
na to, že dosud nebylo úspěšné při získání dotace na realizaci stavby, navrhuje prodloužení lhůty (viz. čl. V. 
odst. 5. smlouvy), ve které by mohl prodávající ukončit smlouvu o dalších 5 let tak, aby se město mohlo 
opětovně pokusit získat dotaci na realizaci záměru a stavbu zahájit. 

§ 85 písm. a) zák. o obcích

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření Dodatku č.1 ke kupní smlouvě ze dne 8.10.2018 uzavřené mezi městem, jakožto kupujícím 
a MEDIN,a.s.,se sídlem Vlachovická 619, Nové Město na Moravě, IČ: 433 78 030, jakožto prodávajícím, a 
to dle přílohy č. 1 materiálu.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová

Vyjádření: Odborem SMM je navrhováno Dodatek č. 1  schválit.
Medin a.s. s předkládaným Dodatkem č. 1 souhlasí. 
RM na své 37. schůzi dne 22.2.2021 doporučila materiál ZM ke 
schválení.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:10

Text důvodové zprávy:
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Předmětem navrhovaného Dodatku č. 1 je tedy doplňující 
ustanovení, dle něhož stavba nového plotu musí co nejvíce 
odpovídat původnímu oplocení specifikovaném v příloze č. 1 
navrhovaného dodatku, popřípadě se smluvní strany vzájemně 
dohodnou na jiné alternativě oplocení. Současně je předmětem 
dodatku č. 1 i prodloužení lhůty pro možné odstoupení ze strany 
Medin a.s. z důvodu nerealizace stavby ze strany města 
(změna ustanovení čl. V odst. 5 předmětné kupní smlouvy, a to v tom 
smyslu, že původní ustanovení, že "město se zavazuje v termínu do pěti 
let ode dne podpisu kupní smlouvy (1.8.2016) započít se stavbou 
cyklostezky" je nově navrhován závazek města zahájit stavbu 
cyklostezky do pěti let od podpisu předkládaného dodatku č. 1 
ke kupní smlouvě. 
Odbor INV v této souvislosti upozorňuje na skutečnost, že tento 
navrhovaný dodatek č. 1 ke kupní smlouvě definuje jiné 
základní parametry stavby oplocení areálu Medin a.s., než které 
byly v minulosti dohodnuty při zpracování PD na stavbu 
cyklostezky.  Pokud bude navrhovaný dodatek č. 1 ke kupní smlouvě 
realizován, bude to znamenat:
1) zjistit od Medinu konkrétní požadavky na oplocení (dopřesnit jak a co 
má oplocení splňovat)
2) zpracovat projektovou dokumentaci změny - cca 1 měsíc od vyjasnění 
zadání 
3) zajistit vyjádření Medinu, SCHKO a síťařů, kterých se změna dotkne 
(min. správce plynovodu) - cca 6 týdnů až 2 měsíce
4) po zajištění PD a vyjadřovaček musí stavební úřad vydat rozhodnutí o 
změně stavby před dokončením - cca 1 měsíc
Celkově je tedy třeba reálně počítat na vyřízení s cca 4 měsíci od předání 
konkrétních technických požadavků. Popisované řešení bude i výrazně 
dražší, než dle v minulosti odsouhlasené a zapracované PD.

Materiál obsahuje: Příloha - př. č. 2 Kupní smlouva (Veřejná)
Příloha - př. č.1 Dodatek č.1 ke KS (Veřejná)

Materiál projednán: se zástupci smluvních stran
ZM č. 8 ze dne 22.02.2016
RM dne 22.2.2021

Přizváni:
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