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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucích kupních smluv na
odkoupení staveb komunikací, chodníků, odstavných stání a veřejného osvětlení,
včetně stavbami dotčených pozemků, mezi městem Tišnov, jako budoucím
kupujícím a společností Němec Jiří stavitel s.r.o., IČ: 26957841, se sídlem v Brně a
[osobní údaj odstraněn] , oba jako budoucí prodávající, dle přílohy č. .. zápisu.

Zpracováno dne 06.09.2019
Předkladatel
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Ladislav
referent odboru

Mgr. et Mgr.
Salajka Jaroslav

Ing. Souček Karel
místostarosta

Anotace
Obsahem předloženého materiálu je návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření
budoucích kupních smluv mezi městem Tišnov na straně jedné a společností Němec Jiří
stavitel s.r.o. a J. N. na straně druhé, ohledně budoucího převodu nových komunikací,
chodníků, parkovacích stání a veřejného osvětlení, včetně pozemků, na nichž se stavby
nachází, zbudovaných v lokalitě Hony za Kukýrnou, do vlastnictví města Tišnova.

Vyjádření:

Kancelář starosty - Mgr. et Mgr. Salajka Jaroslav (02.09.2019 15:35)
Bez výhrad

Důvodová zpráva
Město Tišnov uzavřelo v roce 2017 se společností Němec Jiří stavitel s.r.o. a panem J. N.
Smlouvu o uzavření budoucích kupních smluv. Smlouva obsahuje závazek budoucí prodávající
společnosti Němec Jiří stavitel s.r.o. vybudovat ve lhůtě 15 let od podpisu této smlouvy
veřejnou infrastrukturu sestávající z komunikací, parkovacích stání a chodníků, kanalizace,
vodovodu, rozvodů NN a veřejného osvětlení, dle projektové dokumentace zpracované
společností AQUA PROCON s.r.o. Výstavba veřejné infrastruktury je uvažována ve třech
etapách. První etapa předpokládá výstavbu veřejné infrastruktury v úseku od ulice Marie
Pavlíkové po ulici Formánkovu a celé větve A3 a A4, druhá etapa potom část od ulice K
Čimperku po ulici Marie Pavlíkové a celé větve A1 a A2. Ve třetí etapě dojde k výstavbě
zbývající části od ulice K Čimperku po silnici III/3773.
Účastníci smlouvy se v budoucí smlouvě zavázali uzavřít kupní smlouvy ve lhůtě do 60 dnů
po vydání kolaudačních souhlasů, kterými bude povoleno užívání staveb po ukončení
jednotlivých etap. Na jejich základě dojde k převodům kompletních staveb komunikací,
včetně parkovacích stání, chodníků a veřejného osvětlení a pozemků, na nichž budou tyto
stavby umístěny, do vlastnictví města Tišnova. Kupní ceny jsou navrženy v celkové výši 70.000
Kč + DPH.
Kanalizační a vodovodní řad vybudovaný v rámci této akce bude převeden Svazku vodovodu a
kanalizací Tišnovsko.
Po dokončení I. etapy shora uvedené akce byl v letošním kalendářním roce realizován převod
do vlastnictví města Tišnova stavby komunikace včetně pozemku parc.č. 2466/642, vše v k.ů.
Tišnov.
V současné době probíhají stavební práce na II. etapě. Zároveň se na město obrátil pan N.
s žádostí o uzavření dodatku k výše uvedené smlouvě. Obsahem dodatku je změna lhůty
pro uzavření řádné kupní smlouvy v případě pozemků parc.č. 2466/623, parc.č. 2466/628,
parc.č. 2466/633, parc.č. 2466/638 a parc.č. 2466/641, vše v k.ú. Tišnov, a to do 20 let od
uzavření dodatku. Současně prodávající J. N. navrhuje i změnu smluvené kupní ceny, kde za
pozemky parc.č. 2466/619, parc.č. 2466/625, parc.č. 2466/630, parc.č. 2466/635, parc.č.
2466/639, parc.č. 662/5 a parc.č. 659/5 obdrží celkem 15.000,- Kč, za pozemky parc.č.
2466/623, parc.č. 2466/628, parc.č. 2466/633, parc.č. 2466/638 a parc.č. 2466/641 obdrží vždy
1.000,- Kč za každý prodávaný pozemek. Změna termínu převodu shora uvedených pozemků
je podmíněna složením vratné kauce ve výši 131.750,- Kč na účet města.
Dodatek rovněž obsahuje úpravu termínu dokončení II. a III. etapy. Společnost Němec Jiří
stavitel s.r.o. se zavazuje k dokončení II. etapy do 31. 12. 2019 a k dokončení III. etapy
nejpozději do 31. 12. 2020.
Dodatek dále obsahuje garanci výše finanční spoluúčasti třetích osob na nákladech na
zasíťování budoucích stavebních pozemků.
Komise majetková Rady města Tišnova na svém zasedání dne 10. 7. 2019 vzala na vědomí
návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucích kupních smluv mezi městem Tišnov,
společností Němec Jiří stavitel s.r.o. a J. N.
Rada města Tišnova na své schůzi dne 31. 7. 2019 doporučila Zastupitelstvu města Tišnova
schválit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucích kupních smluv na odkoupení
staveb komunikací, chodníků, odstavných stání a veřejného osvětlení, včetně stavbami
dotčených pozemků, mezi městem Tišnov, jako budoucím kupujícím a společností Němec Jiří
stavitel s.r.o., IČ: 26957841, se sídlem v Brně a J. N., nar. .............., trvale bytem F. 1868, T.,
oba jako budoucí prodávající, dle přílohy č. .. zápisu.

Příloha č. 2

Dodatek č. 1
ke smlouvě o uzavření budoucích kupních smluv (dále jen
dodatek),
který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli
Město Tišnov, IČ 00282707, se sídlem v Tišnově, nám. Míru 111, PSČ 666 19, zast. Bc.
Jiřím Dospíšilem, starostou města, jako budoucí kupující na straně jedné

a
Němec Jiří stavitel s.r.o., IČ 26957841, se sídlem Brno, Vídeňská 149/125a, PSČ 619 00,
zast. Ing. Jindřichem Kulíkem, jednatelem společnosti
a
J. N., r.č. …………….., bytem T., F. 1868, PSČ 666 01,
oba jako budoucí prodávající na straně druhé

takto :

I.
Účastníci tohoto dodatku uzavřeli dne 27. 4. 2017 Smlouvu o uzavření budoucích kupních
smluv, kde mimo další ujednali v čl. IV. a čl. V. předmětné smlouvy závazek smluvních stran
uzavřít kupní smlouvu na II. a III. etapu výstavby technické infrastruktury v lokalitě Hony
za Kukýrnou v Tišnově.

II.
Společnost Němec Jiří stavitel s.r.o. se tímto zavazuje, že nejpozději do 31. 12. 2019 dokončí
stavbu komunikace včetně parkovacích stání, chodníku a veřejného osvětlení, rozvodu
slaboproudu, kanalizace a vodovodu na pozemcích v obci a k.ú. Tišnov parc.č. 2466/619,
parc.č. 2466/625, parc.č. 2466/630, parc.č. 2466/635, parc.č. 2466/639, parc.č. 2466/623,
parc.č. 2466/628, parc.č. 2466/633, parc.č. 2466/638 a parc.č. 2466/641, a že do 15 dnů
po vydání kolaudačního souhlasu písemně vyzve budoucího kupujícího k uzavření kupní
smlouvy ve smyslu čl. IV. předmětné smlouvy.
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III.
Společnost Němec Jiří stavitel s.r.o. se tímto zavazuje, že nejpozději do 31.12.2020 dokončí
stavbu komunikace včetně parkovacích stání, chodníku a veřejného osvětlení, rozvodu
slaboproudu, kanalizace a vodovodu na pozemcích v obci a k.ú. Tišnov parc.č. 662/5 a parc.č.
659/5, a že do 15 dnů po vydání kolaudačního souhlasu písemně vyzve budoucího kupujícího
k uzavření kupní smlouvy ve smyslu čl. V. předmětné smlouvy.

IV.
Na základě návrhu J. N., jako prodávajícího podle Smlouvy o uzavření budoucích kupních
smluv ze dne 27.4.2017 pozemků uvedených v odstavci II. a III. tohoto dodatku, na kterých
bude druhá a třetí etapa technické infrastruktury umístěna, dochází ke změně lhůty
pro uzavření kupní smlouvy v případě pozemků parc.č. 2466/623, parc.č. 2466/628, parc.č.
2466/633, parc.č. 2466/638 a parc.č. 2466/641, a to do 20 let od uzavření tohoto dodatku.
Na základě návrhu J. N., jako prodávajícího podle Smlouvy o uzavření budoucích kupních
smluv ze dne 27.4.2017 pozemků uvedených v odstavci II. a III. tohoto dodatku, na kterých
bude druhá a třetí etapa technické infrastruktury umístěna, dochází rovněž ke změně kupní
ceny, kde za pozemky parc.č. 2466/619, parc.č. 2466/625, parc.č. 2466/630, parc.č. 2466/635,
parc.č. 2466/639, parc.č. 662/5 a parc.č. 659/5 obdrží celkem 15.000,- Kč, za pozemky parc.č.
2466/623, parc.č. 2466/628, parc.č. 2466/633, parc.č. 2466/638 a parc.č. 2466/641 obdrží
vždy 1.000,- Kč za jeden ten který prodávaný pozemek.

V.
K zajištění splnění závazku ohledně převodu jednotlivých pozemků dotčených změnou lhůty
pro uzavření řádné kupní smlouvy složí Jiří Němec ve lhůtě 10 dnů od podpisu tohoto
dodatku vratnou kauci 250,- Kč/m2 jednotlivě zajištěného pozemku, což za celek činí
131.750,- Kč. Tato částka bude zaplacena na účet budoucího kupujícího ……………

VI.
Účastníci tohoto dodatku ujednali a budoucí kupující akceptuje i plnění závazku ohledně
převodu vlastnického práva k jednotlivým pozemkům dotčeným změnou lhůty k jejich prodeji
podle tohoto dodatku i po jednotlivých pozemcích s tím, že ve lhůtě 30 dnů po nabytí
vlastnického práva k tomu kterému z pozemků vrátí odpovídající část poskytnuté zajišťovací
kauce na účet prodávajícího J. N.
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VII.
Budoucí prodávající se zavazují, že jimi požadovaná spoluúčast třetích osob na nákladech
zhodnocení přilehlých budoucích stavebních pozemků, které vzniknou z pozemků
parc.č. 659/1, parc.č. 653/4, parc.č. 653/1, parc.č. 652/1, parc.č. 652/2, parc.č. 648/1, parc.č.
648/2, parc.č. 647/2, parc.č. 647/1 a parc.č. 566/22, vše v k.ú. Tišnov, nepřesáhne částku
1.443,- Kč za m2. Tato částka se každoročně navyšuje o míru inflace vyhlášenou Českým
statistickým úřadem navýšenou o 4 procentní body, přičemž k takto vypočtené částce se
připočte DPH.

VIII.
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání zastupitelstva města Tišnova dne
16. 9. 2019 usnesením č. …………………

IX.
Ostatní ujednání ze smlouvy o uzavření kupních smluv ze dne 27. 4. 2017 se nemění.

V Tišnově dne …………….

………………………………..
Ing. Jindřich Kulík
jednatel
Němec Jiří stavitel s.r.o.
zástupce budoucího prodávajícího

………………………………………
Bc. Jiří Dospíšil
starosta města
zástupce budoucího kupujícího

…………………………………
J. N.
budoucí prodávající
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