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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
I. schvaluje
uzavření Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi městem Tišnov, jako
budoucím prodávajícím a společností SLN NOEMI INVEST s.r.o., IČ: 031 58 128, se
sídlem v Tišnově, jako budoucím kupujícím, ohledně prodeje části pozemku v k.ú.
Tišnov parc.č. 467/1 o výměře cca 2 m2, dle přílohy č. ... zápisu.

II. schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucích vlastnických vztazích mezi městem Tišnov, jako
budoucím přebírajícím a společností SLN NOEMI INVEST s.r.o., IČ: 031 58 128, se
sídlem v Tišnově, jako realizátorem, ohledně budoucího bezúplatného převodu
komunikace, chodníků, parkovacích stání, veřejného osvětlení a části pozemku
parc.č. 467/3 o výměře cca 170 m2, dle přílohy č. .. zápisu.
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Anotace
Předložený materiál se týká stavby polyfunkčního objektu v prostoru mezi golfovým hřištěm
a prodejnou Albert v Tišnově a budoucího majetkoprávního stavu po dokončení stavby.

Vyjádření:

Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů - Mgr. et Mgr. Salajka Jaroslav (29.01.2018
12:39)
Bez výhrad

Důvodová zpráva
Společnost SLN NOEMI INVEST s.r.o. realizuje stavbu polyfunkčního domu v přednádražním
prostoru v Tišnově. Stavba bude čtyřpodlažní, přičemž II. a III. nadzemní podlaží bude plnit
funkci bydlení, I. nadzemní podlaží bude pronajímáno jako obchodní prostory, předpokládá
se vznik 8 samostatných komerčních jednotek. Ve II. n.p. se počítá se 7 bytovými jednotkami
a ve III. n.p. se 6 bytovými jednotkami. V I. podzemním podlaží je řešeno parkování.
Plocha kolem objektu bude používána jako komunikační prostor - chodník s kolmými
parkovacími stáními. Součástí návrhu je i veřejná zeleň. Projekt dále řeší úpravu stávajících
místních komunikací a výstavbu nové komunikace spojující prostor za AZ centrem s ulicí
Moukovou. Tato nová propojovací komunikace je navržena jako jednosměrná místní obslužná
komunikace šířky 3,5 m s jednostranným chodníkem šířky 2,3-2,5 m. Od bytového domu
podél areálu minigolfového hřiště je navrženo rozšíření zpevněných ploch (chodník navazující
na stávající chodníky na ulici Mlýnská).
Projekt předpokládá 39 parkovacích míst. (20 pod objektem+19 venkovních) Veřejné
osvětlení bude ze sadových svítidel do výšky max. 5,5 m.
Stavba vlastního polyfunkčního domu bude probíhat na pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 467/3
ve vlastnictví investora, vyjma části I. podzemního podlaží, která zasáhne i do části pozemku
parc.č. 467/1 ve vlastnictví města. Předpokládané dotčení pozemku je cca 2 m2.
Realizací ostatních stavebních objektů budou dotčeny pozemky v k.ú. Tišnov parc.č. 463/10,
parc.č. 467/1, parc.č. 2375/8 a parc.č. 2702 ve vlastnictví města Tišnov. Uvedené pozemky
budou dotčeny stavbami chodníku, parkovacích stání a komunikace, datových sítí, veřejného
osvětlení, kanalizační, vodovodní a plynové přípojky. Pro potřeby zahájení územního řízení
byla mezi městem Tišnov, jako vlastníkem dotčených pozemků a společností SLN NOEMI
INVEST s.r.o., jako stavebníkem, uzavřena Smlouva o souhlasu s umístěním a realizací stavby.
Pro účely majetkoprávního uspořádání po dokončení akce bude uzavřena budoucí kupní
smlouva, na jejímž základě dojde k prodeji cca 2 m2 pozemku parc.č. 467/1 v k.ú. Tišnov, ve
vlastnictví města, dotčeného podzemní částí stavby polyfunkčního objektu. Rovněž dojde k
uzavření budoucí smlouvy, která umožní převod komunikace, včetně chodníků a parkovacích
stání, veřejného osvětlení do vlastnictví města Tišnov. Součástí převodu na město bude i část
pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 467/3, která nebude zastavěna stavbou polyfunkčního objektu.
Komise majetková Rady města Tišnova na svém zasedání dne 16. 1. 2018 doporučila Radě
města Tišnova doporučit Zastupitelstvu města Tišnova schválit uzavření Smlouvy o uzavření
budoucí kupní smlouvy mezi městem Tišnov, jako budoucím prodávajícím a společností SLN
NOEMI INVEST s.r.o., IČ: 031 58 128, se sídlem v Tišnově, jako budoucím kupujícím, ohledně
prodeje části pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 467/1 o výměře cca 2 m2, která bude dotčena
stavbou polyfunkčního domu.
Komise majetková doporučila stanovit kupní cenu stanovenou na základě znaleckého
posudku ve výši 1.800 Kč/m2. Náklady spojené s prodejem části pozemku hradí kupující.
Komise majetková dále doporučila Radě města Tišnova doporučit Zastupitelstvu města
Tišnova schválit uzavření Smlouvy o budoucích vlastnických vztazích mezi městem Tišnov,
jako budoucím přebírajícím a společností SLN NOEMI INVEST s.r.o., IČ: 031 58 128, se sídlem
v Tišnově, jako realizátorem, ohledně budoucího bezúplatného převodu komunikace,
chodníků, parkovacích stání, veřejného osvětlení a části pozemku parc.č. 467/3 o výměře cca
170 m2.
Komise majetková doporučila, aby ve smlouvě bylo uvedeno, že převáděná parkovací stání
budou veřejná.
Rada města Tišnova na své schůzi dne 24. 1. 2018 doporučila Zastupitelstvu města Tišnova
schválit uzavření Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy a uzavření Smlouvy o budoucích

vlastnických vztazích mezi městem Tišnov a společností SLN NOEMI INVEST s.r.o., IČ: 031 58
128, se sídlem v Tišnově.
Protože je celá věc předložena k projednání zastupitelstvu města na jeho zasedání dne 15. 4.
2019, bude z důvodu časové prodlevy mezi doporučením rady (24. 1. 2018) a projednáním v
zastupitelstvu, materiál opětovně předložen radě města na její schůzi dne 10. 4. 2019.

Příloha č. 2
Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy
uzavřená podle ust. § 1785 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a
roku,

mezi:
Město Tišnov
nám. Míru 111, Tišnov, PSČ 666 19
IČ: 00282707
DIČ: CZ00282707
zastoupené: Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města
na straně jedné jako „budoucí prodávající“
a
SLN NOEMI INVEST s.r.o.
se sídlem Koráb 131, Tišnov 666 01
IČO: 031 58 128
zastoupena: Mgr. Ing. Lenkou Němcovou, BA
na straně druhé jako „budoucí kupující“
(společně také „smluvní strany“)

I.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Budoucí prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 467/1 o výměře
963 m2, druh pozemku ovocný sad, zapsaném v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním
úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, na listu vlastnictví č. 1
pro obec Tišnov a k.ú. Tišnov, okres Brno-venkov.

2. Budoucí kupující hodlá realizovat akci Projekt novostavby polyfunkčního domu ul. Moukova,
parc.č. 467/3 k.ú. Tišnov, mimo jiné na části pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 467/1 ve vlastnictví
budoucího prodávajícího.

3. Předmětem prodeje a koupě nemovitostí dle kupní smlouvy, která má být mezi smluvními
stranami uzavřena na základě této smlouvy je část pozemku parc. č. 467/1, ovocný sad, o výměře
cca 2 m2, v k.ú. a obci Tišnov, která je vyznačena v kopii katastrální mapy, tvořící Přílohu č.1 této
smlouvy.
(dále jen „předmětná nemovitost“).

4. Smluvní strany, budoucí prodávající na straně jedné a budoucí kupující na straně druhé, se tímto
vzájemně zavazují, že ve lhůtě do 90 dnů od předložení kolaudačního souhlasu, kterým bude
povoleno užívání budovy polyfunkčního domu Noemi spolu uzavřou kupní smlouvu o prodeji a
koupi předmětné nemovitosti ve znění popsaném v čl. II. této smlouvy.

5. Kupní cenu předmětné nemovitosti si smluvní strany dohodly ve výši 1.800 Kč/m2 + DPH. Smluvní
strany se dále dohodly, že kupní cena předmětné nemovitosti bude budoucím kupujícím uhrazena
na bankovní účet budoucímu prodávajícímu a to do 15-ti dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.
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II.
ZNĚNÍ KUPNÍ SMLOUVY
KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená podle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi níže uvedenými účastníky:
Město Tišnov
nám. Míru 111, Tišnov, PSČ 666 19
IČ: 00282707
DIČ: CZ00282707
zastoupené: Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města
na straně jedné jako „ prodávající“
a
SLN NOEMI INVEST s.r.o.
se sídlem Koráb 131, Tišnov 666 01
IČO: 031 58 128
zastoupena: Mgr. Ing. Lenkou Němcovou, BA
na straně druhé jako „kupující“
(společně také „ smluvní strany“)

I.
Vlastnické vztahy, předmět převodu vlastnictví
1.1. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku parc.č. 467/1 o výměře 963 m2, druh
pozemku ovocný sad, zapsaném v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, na listu vlastnictví č. 1 pro obec
Tišnov a k.ú. Tišnov, okres Brno-venkov.
1.2. Geometrickým plánem pro rozdělení pozemků č. ………….. ze dne ………….., který vypracoval
……………………………………. došlo k rozdělení pozemku parc.č. 467/1, ovocný sad mimo jiné také
na pozemek parc.č……., o výměře ………….. m2, vše v k.ú. a obci Tišnov (dále také „geometrický
plán“). Kopie geometrického plánu je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 1.
1.3. Předmětem prodeje a koupě dle této smlouvy je tedy nově vzniklý pozemek parc. č. …………,
o výměře …….. m2 v k.ú. a obci Tišnov.
(dále jen „předmětná nemovitost“).
II.
Projev vůle smluvních stran, kupní cena
Prodávající touto smlouvou prodává shora v čl. I. odst. 1.3. této smlouvy blíže popsanou
předmětnou nemovitost se všemi právy, povinnostmi a součástmi, za dohodnutou kupní cenu ve
výši ………………Kč (slovy: ……………………………………………….. korun českých) kupujícímu, který tuto
předmětnou nemovitost za takto dohodnutou cenu kupuje a přijímá do svého výlučného
vlastnictví.
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III.
Úhrada kupní ceny
1. Kupní cenu ve výši …………………. (slovy: …………………………………………………. korun českých) se
kupující zavazuje uhradit do deseti dnů ode dne uzavření této smlouvy, a to na bankovní účet
prodávajícího č. 19-1425641/0100. Připsáním kupní ceny na shora uvedený účet prodávajícího je
povinnost kupujícího uhradit kupní cenu splněna.
IV.
Prohlášení smluvních stran
1. Prodávající prohlašuje, že na předmětné nemovitosti neváznou žádné právní vady, věcná
břemena, dluhy či zástavní práva. Současně prodávající prohlašuje, že žádným právním jednáním
nepřevedl předmětnou nemovitost ani jejich části na třetí osobu a zavazuje se, že do doby
rozhodnutí o vkladu vlastnických práv podle této smlouvy takové právní jednání neučiní.
2. Kupující prohlašuje, že je jí znám stav předmětné nemovitosti, že si ji před podpisem smlouvy
osobně prohlédl, že ji kupuje a přijímá do svého vlastnictví ve stavu, v jakém se nachází ke dni
podpisu této smlouvy.
V.
Daň z nabytí nemovitých věcí
Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je dle znění zákonného opatření č. 340/2013 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, kupující.
VI.
Závěrečná ujednání
1. Tato kupní smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Vlastnictví
k předmětné nemovitosti přechází na kupujícího vkladem vlastnického práva podle této kupní
smlouvy do katastru nemovitostí.
2. Oprávněný zástupce prodávajícího města Tišnov ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že z hlediska platnosti právního úkonu města
byly podmínky převodu vlastnického práva splněny. Záměr města prodat nemovitý majetek byl
vyvěšen na úřední desce města od …………… do …………………. Podle ustanovení § 85 tohoto zákona
byl převod vlastnického práva schválen na zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. ../…..dne
…….., usnesením č. ZM/.././……..
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech originálních vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží kupující a
prodávající a jeden stejnopis bude použit pro účely příslušného řízení o vkladu vlastnického
práva do katastru nemovitostí. Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad bude u Katastrálního
úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, podán nejpozději do pěti
pracovních dnů ode dne úhrady kupní ceny, a to kupujícím.
4. Smluvní strany se zavazují poskytnout nezbytnou součinnost katastrálnímu úřadu i sobě navzájem
tak, aby vklad vlastnického práva podle této smlouvy mohl být povolen.
5. Smluvní strany prohlašují, že osobně sjednaly celý její obsah, který odpovídá jejich vlastní pravé
a svobodné vůli, učiněné nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho
připojují vlastnoruční podpisy.
6. Kupující výslovně prohlašuje, že podpisem této smlouvy poskytuje souhlas se zveřejněním plného
textu této smlouvy.
Datum, podpisy účastníků

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní

Strana 3 (celkem 4)

III.
Závěrečná ujednání
1. Oprávněný zástupce budoucího prodávajícího města Tišnov ve smyslu ust. § 41 zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že z hlediska platnosti právního
úkonu města byly podmínky převodu vlastnického práva splněny. Záměr města prodat nemovitý
majetek byl vyvěšen na úřední desce města od …… do ………. Uzavření této smlouvy bylo
schváleno na zasedání Zastupitelstva Města Tišnova č. 1/2018 dne 12. 2. 2018, usnesením
č. ZM/../1/2018.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi účastníky.
3. Budoucí prodávající se zavazuje nezatížit předmětnou nemovitost ode dne podpisu této smlouvy
do dne vydání rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu o povolení vkladu vlastnického práva
k předmětné nemovitosti ve prospěch budoucího kupujícího žádnými právy třetích osob.
4. Budoucí kupující se zavazuje k úhradě veškerých nákladů spojených s převodem vlastnictví
předmětné nemovitosti podle této smlouvy.
5. Budoucí kupující výslovně prohlašuje, že podpisem této smlouvy poskytuje souhlas se
zveřejněním plného textu této smlouvy.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvojím vyhotovení s platností originálu, z nichž po uzavření
smlouvy obdrží každá smluvní strana po jednom jejím vyhotovení.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou svými projevy vůle vázány a prohlašují, že smlouvu
sjednaly podle jejich vlastní pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
8. Ujednání, která jsou obsahem této smlouvy, přechází na právní nástupce obou smluvních stran.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je kopie katastrální mapy s vyznačením předmětné nemovitosti.

V Tišnově dne ……………

V Tišnově dne ……………………..

Budoucí prodávající:

Budoucí kupující:

…………...............................………….
Město Tišnov
Bc. Jiří Dospíšil, starosta

………………………………………….
SLN NOEMI INVEST s.r.o.
Mgr. Ing. Lenka Němcová, BA, jednatel
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Příloha č. 3
SMLOUVA
O BUDOUCÍCH VLASTNICKÝCH VZTAZÍCH
SLN NOEMI INVEST s.r.o.
se sídlem Koráb 131, Tišnov 66601
IČO: 031 58 128
Zastoupená jednatelkou společnosti Mgr. Lenkou Němcovou, oprávněnou jednat za společnost samostatně
(dále jen „Realizátor“)
a
Město Tišnov
se sídlem nám. Míru 111, Tišnov 66601
IČO: 002 82 707
jednající starostou města Bc. Jiřím Dospíšilem
(dále jen „Budoucí přebírající“)
(Budoucí přebírající a Realizátor dále také společně nebo samostatně označováni jako „Smluvní strany“)
I. Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že dne 11. 12. 2017 uzavřely Smlouvu o souhlasu s umístěním a realizací stavby
na pozemku Budoucího přebírajícího, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.
Realizátor tímto prohlašuje, že na základě svého podnikatelského záměru bude realizovat výstavbu nové
infrastruktury v rozsahu nové části sdružené kanalizace, komunikace, chodníku, parkovacích stání, veřejného
osvětlení a budovy polyfunkčního domu NOEMI v obci Tišnov, katastrální území Tišnov, to vše v rozsahu dle
projektové dokumentace, zpracované Ing. arch. Jaroslavem Skalickým – Studio Skabit, Na Bílém potoce 520,
Veverská Bítýška 664 71 a Ing. Filipem Haškem – projekční kancelář XXSmall atelier, Jungmannova 74,
Tišnov, PSČ 66601. Koordinační situace shora uvedeného záměru je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této
smlouvy.
2. Realizátor je povinen informovat Budoucího přebírajícího o veškerých změnách, které budou v průběhu
realizace provedeny, a které budou realizovány změnou stavby před dokončením. V případě, že budou dané
změny většího rázu, je Budoucí přebírající oprávněn od této smlouvy odstoupit.
II. Předmět smlouvy
1. Smluvní strany se dohodly na budoucím bezúplatném předání shora uvedených částí infrastruktury
ve prospěch Budoucího přebírajícího za podmínek níže uvedených v této smlouvě a v rozsahu:
a. Komunikace, chodník a parkovací stání realizované na pozemcích p. č. 463/10, p. č. 2702, p. č. 467/1,
p. č. 2375/8, vše v k.ú. Tišnov
b. Veřejné osvětlení realizované na pozemcích p. č. 2702 a p. č. 467/1, oba v k.ú. Tišnov
2. Budoucí přebírající je povinen převzít do svého výlučného vlastnictví řádně zkolaudované části komunikace,
chodníku, parkovacích stání a veřejného osvětlení na pozemcích shora blíže uvedených do 30 ti dní od data
předložení rozhodnutí správního orgánu o řádném zkolaudování předmětných staveb.
3. Budoucí přebírající je povinen zajistit po převzetí shora blíže uvedeného předmětu dohody řádné provozování
a spravování pověřenou organizací, kterou Budoucí přebírající sám zvolí.
4. Budoucí přebírající je povinen převzít předmět smlouvy do svého výlučného vlastnictví pouze za předpokladu,
že bude dodržen předepsaný rozsah a typ materiálů uvedených ve stavebním povolení a stanoviscích
k projektové dokumentaci.
5. Realizátor se dále zavazuje převést bezplatně do majetku Budoucího přebírajícího mimo jiné i část pozemku
p. č. 467/3 v k.ú. Tišnov o výměře cca 170 m2, která nebude zastavěna budovou polyfunkčního domu NOEMI.
Část pozemku v k.ú. Tišnov p. č. 467/3, která bude předmětem budoucího převodu, je vyznačena v kopii
katastrální mapy, která je jako příloha č. 3 nedílnou součástí této smlouvy. Daná část pozemku bude
zastavěna maximálně v rozsahu zpevněných ploch, komunikací a veřejného osvětlení, tato infrastruktura
budou součástí bezplatného převodu na Budoucího přebírajícího. Přesné vymezení převáděné části pozemku

bude definováno na základě nově vytvořeného shora uvedeného geometrického plánu. Smluvní strany se
zavazují vyvinout veškerou součinnost pro vytvoření smlouvy o převodu dílčí části pozemku do vlastnictví
Budoucího přebírajícího.
III. Termíny plnění
1. Realizátor se zavazuje, že předmětná infrastruktura bude zrealizována nejpozději do 30. 12. 2019, a to ve
formě řádně zkolaudovaného díla.
2. Budoucí přebírající je povinen do 90 ti dní od data předložení řádné kolaudace podepsat smlouvu
o bezúplatném převodu majetku do svého výlučného vlastnictví a zajistit řádné provozování soustav
infrastruktury zvoleným správcem.
3. Realizátor je povinen informovat Budoucího přebírajícího v případě, že bude v prodlení s plánovaným
dokončením výstavby infrastruktury.
IV. Ostatní ujednání
1. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z budoucího bezplatného převodu majetku do vlastnictví Budoucího
přebírajícího přechází na Budoucího přebírajícího dnem podpisu Smlouvy o převodu majetku.
2. Realizátor je povinen předat Budoucímu přebírajícímu veškerou projektovou dokumentaci a podklady
v rozsahu nezbytném pro řádnou správu převáděného majetku.
3. Realizátor výslovně prohlašuje, že převáděná nově vybudovaná parkovací stání budou určena výhradně
veřejnosti.
V. Závěrečná ustanovení
1. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, které všechny mají povahu originálu, z nichž každá ze
Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
2. V případě, že kterékoli ustanovení této Smlouvy bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, nemá tato
skutečnost vliv na platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se pro
takový případ zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a
vymahatelným, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek,
jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.
3. Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu Smluvních stran týkající se předmětu této Smlouvy. Veškeré
předcházející návrhy a sdělení týkající se záležitostí řešených v této Smlouvě, ať již ústní či písemné, se tímto
nahrazují touto Smlouvou.
4. Další otázky neupravené touto Smlouvou se řídí dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanským zákoníkem a předpisy
souvisejícími a prováděcími.
5. Jakékoliv změny, dodatky, vzdání se práv, zrušení nebo jiné změny této Dohody nejsou platné a ani závazné,
pokud nejsou dohodnuty ve formě číslovaného písemného dodatku podepsaného Smluvními stranami.
Smluvní strany nejsou oprávněny nároky ze smluvních vztahů postoupit nebo přenést na třetí právnické nebo
fyzické osoby, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
6. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno na zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. ../2018 dne 12. 2. 2018,
usnesením č. ZM/../../2018.
7. Realizátor výslovně prohlašuje, že podpisem této smlouvy poskytuje souhlas se zveřejněním plného textu této
smlouvy.
8. Smluvní strany po přečtení této Smlouvy shodně prohlašují, že jsou plně způsobilí k právním úkonům a že
Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a jejich svobodné vůle, nikoli v tísni a za jednostranně
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
V Tišnově dne …………………………….

__________________________________
Realizátor

_________________________________
Budoucí přebírající

Příloha č. 4

Smlouva o souhlasu s umístěním a realizací stavby
Článek I.
Smluvní strany
Město Tišnov
se sídlem nám. Míru 111, Tišnov 66601
IČO: 002 82 707
zastoupené starostou města Bc. Jiřím Dospíšilem
(dále jen „Vlastník“)
a
SLN NOEMI INVEST s.r.o.
se sídlem Koráb 131, Tišnov 66601
IČO: 031 58 128
Zastoupená jednatelkou společnosti Mgr. Lenkou Němcovou, oprávněnou jednat za společnost samostatně
(dále jen „Stavebník“ na straně druhé)
uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský
zákoník“) tuto smlouvu
Článek II.
Úvodní ustanovení
1. Stavebník požádal Vlastníka o uzavření této smlouvy prokazující souhlas Vlastníka s umístěním a
provedením staveb na níže uvedených pozemcích Vlastníka, a to:
a. vybudování přípojek vodovodu, plynu a kanalizace – dotčené pozemky p. č. 2702 a p. č. 467/1
b. vedení inženýrských sítí - sdružené dešťové a splaškové kanalizace, datových sítí a veřejného
osvětlení – dotčené pozemky p. č. 2702 a p. č. 467/1
c. komunikace vč. sjezdu na pozemek p. č. 467/3 určený pro stavbu polyfunkčního domu NOEMI,
zpevněné plochy a chodníky – dotčené pozemky p. č. 463/10, p. č. 2702, p. č. 467/1, p. č.
2375/8
d. stavby polyfunkčního domu NOEMI v rozsahu přesahu visutých balkonů nad pozemek
Vlastníka v celkové ploše 15,36m2 a dále stavbou suterénu polyfunkčního domu NOEMI o
ploše 1,4 m2 – dotčené pozemky p. č. 467/1
Vše dle předloženého výkresu situace z PD, kterou zpracoval Ing. arch. Jaroslav Skalický – Studio Skabit,
Na Bílém potoce 520, Veverská Bítýška 664 71 a Ing. Filip Haška – projekční kancelář XXSmall atelier,
Jungmannova 74, Tišnov, PSČ 66601
Článek III.
Dotčené pozemky
Výše uvedenou stavbou budou dotčeny pozemky ve vlastnictví Vlastníka, zapsané na LV č. 1 v katastru
nemovitostí vedené u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, a to
pozemky:
1) Parcela č. 467/1 o výměře 963 m2, v k. ú. Tišnov, obec Tišnov, stavbou dotčeno 963 m2
(chodník, parkovací stání a komunikace, datové sítě, veřejné osvětlení, kanalizační přípojka)
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2) Parcela č. 2702 o výměře 1.885 m2, v k. ú. Tišnov, obec Tišnov, stavbou dotčeno 59,2 m2
(vodovodní a plynovodní přípojka, veřejné osvětlení, chodník a parkovací stání)
3) Parcela č. 463/10 o výměře 707 m2, v k. ú. Tišnov, obec Tišnov, stavbou dotčeny 4 m2
(komunikace)
4) Parcela č. 2375/8 o výměře 348 m2, v k. ú. Tišnov, obec Tišnov, stavbou dotčeno 12,5 m2
(chodník)
Článek IV.
Předmět smlouvy
Vlastník dává touto smlouvou stavebníkovi souhlas s umístěním a provedením staveb, blíže uvedených v čl. II.
této smlouvy, jimiž budou dotčeny pozemky ve vlastnictví Vlastníka, uvedené v článku III. této smlouvy za těchto
podmínek:
1. Stavebník bude předem informovat Vlastníka o zahájení stavby a o případných změnách v počtu, rozsahu a
způsobu dotčených pozemků. Jedná se o změny, které mohou vzniknout při provádění stavby z důvodů
technického provádění stavby přípojek inženýrských sítí, inženýrských sítí, komunikace, chodníků,
zpevněných ploch nebo stavby polyfunkčního domu NOEMI. Změny mohou být pouze dočasného charakteru,
maximálně po dobu výstavby.
2. Požádá-li stavebník stavební úřad o změnu stavby před jejím dokončením, ohlásí Vlastníku předem písemně
změny v projektové dokumentaci a předloží mu uvedenou či pozměněnou projektovou dokumentaci
k odsouhlasení před podáním žádosti o změnu stavby na stavební úřad.
3. Realizaci stavby nebudou dotčeny trvalé porosty ve vlastnictví Vlastníka vyjma těch, které budou v přímé
kolizi s realizovaným záměrem výstavby přípojek inženýrských sítí, výstavby inženýrských sítí, komunikace,
chodníků, zpevněných ploch nebo výstavby polyfunkčního domu NOEMI.
4. Stavebník je povinen provádět veškeré činnosti spojené s realizací staveb dle čl. II této smlouvy tak, aby byly
předmětné pozemky touto činností dotčeny pouze v nezbytně nutném rozsahu a po dobu nezbytně nutnou.
Bezprostředně po dokončení stavby uvede stavebník pozemky do původního stavu s výjimkou povolené
stavby. Pokud vznikne v průběhu zhotovení stavby na dotčené části pozemku škoda, zavazuje se stavebník
k její úhradě v plné výši.
5. Předpokládaný nejzazší termín dokončení všech staveb, uvedených v čl. II. této smlouvy, je do 30. 12. 2019.
6. Stavebník se zavazuje, že nejpozději do 30. 12. 2019, požádá Vlastníka o uzavření smlouvy o zřízení
služebnosti vedení inženýrských sítí k pozemkům uvedeným v článku III. této smlouvy nebo v téže lhůtě
písemně sdělí Vlastníku nový termín dokončení stavby.
7. K žádosti o vypracování smlouvy o zřízení služebnosti vedení inženýrských sítí přiloží Stavebník na svoje
náklady pořízený geometrický plán na zaměření skutečné polohy přípojek vody, plynu a kanalizace včetně
vyznačení ochranného pásma.
8. Stavebník se zavazuje poskytnout dostatečný počet vyhotovení geometrického plánu pro potřeby uzavření
smlouvy o zřízení služebnosti vedení sítí. Geometrický plán, který Stavebník Vlastníkovi předloží pro účel
vypracování smlouvy o zřízení služebnosti, bude její nedílnou součástí.
9. Dále bude Stavebníkem zaměřen skutečný průmět visutých balkonů do pozemku Vlastníka, toto zaměření
bude součástí geometrického plánu skutečného provedení budovy polyfunkčního domu NOEMI.
10. Vlastník se tímto zavazuje, že jakmile bude Stavebníkem vyzván, uzavře do 60ti dní shora blíže uvedenou
smlouvu o zřízení služebnosti k pozemkům uvedeným v článku III. této smlouvy, a to služebnost vedení
inženýrských sítí - přípojky vody, plynu, kanalizace, datových sítí, dále bude rozsah služebnosti spočívat
v umožnění přístupu k těmto přípojkám za účelem zajišťování jejich provozu, běžné údržby, oprav a
rekonstrukce.
Služebnost bude sjednána jako nevypověditelná po dobu existence předmětných staveb, oprávnění
ze služebnosti bude možné sjednat pouze dohodou smluvních stran.
11. Veškeré povinnosti a závazky uvedené v této smlouvě, přecházejí na právní nástupce Stavebníka nebo
každého dalšího Vlastníka stavby, dojde-li z jakéhokoliv důvodu k jeho změně, a po kolaudaci či dokončení
stavby na Vlastníka stavby.
12. Stavebník se zavazuje převést do 60 ti dní nově vytvořenou sdruženou kanalizaci dešťovou a splaškovou,
po jejím řádném zkolaudování, do majetku Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko.
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13. Smluvní strany se dohodly, že po řádné kolaudaci všech stavebních celků v této smlouvě uvedených, bude
provedeno řádné majetkoprávní vypořádání.
14. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně součinnost tak, aby byla uzavřena budoucí smlouva
o majetkoprávním vypořádání. Způsob a rozsah budoucí smlouvy bude stanoven na základě dohody
smluvních stran.
15. Pro případ, že Stavebník poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v čl. III odst. 5 nebo odst. 6 této smlouvy,
zavazuje se zaplatit Vlastníku smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení smlouvy.
Současně se strany dohodly, že Vlastník je oprávněn se domáhat i náhrady škody ve výši přesahující smluvní
pokutu, a to za porušení povinností, na které se vztahuje smluvní pokuta.
Článek V.
Závěrečná ustanovení
1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být uzavřeny písemně, formou číslovaného dodatku k této
smlouvě.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva zanikne v případě, že do tří let od jejího uzavření nebude vydáno pravomocné rozhodnutí
o umístění stavby, jak je uvedeno v čl. I. této smlouvy nebo nebude vydáno stavebním úřadem rozhodnutí
o povolení stavby.
4. Tato smlouva rovněž zanikne, jestliže stavebník nebo jeho právní nástupce nezahájí stavbu v termínu
určeném stavebním úřadem.
5. Tato smlouva rovněž zanikne, jakmile zanikne platnost povolení z důvodu, že stavebník nebo jeho právní
nástupce nepožádali Vlastníka o prodloužení povolené stavby.
6. Tuto smlouvu nelze vypovědět v případě zahájení povolené stavby.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží každá strana po jednom vyhotovení.
8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno na schůzi Rady města Tišnova č. 33/2017, konané dne 6. 12. 2017,
usnesením č. 30/33/2017.
9. Účastníci si tuto smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
10. Přílohy této smlouvy:
a. Výkres koordinační situace stavby

V Tišnově dne 11. 12. 2017

V Tišnově dne

………………………………………………
Město Tišnov
Bc. Jiří Dospíšil
Starosta města

……………………………………………….
SLN NOEMI INVEST s.r.o.
Mgr. Lenka Němcová
jednatelka společnosti
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