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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
schvaluje
odkoupení části pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 2763, dle GP č. 2834-148/2021
označené jako parc.č. 2763/2 o výměře 147 m2 ve vlastnictví [osobní údaj
odstraněn] za kupní cenu ve výši 808.500 Kč. Náklady spojené s převodem
vlastnictví hradí město Tišnov.
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Anotace
Předložený materiál navrhuje odkoupení části pozemku naproti poliklinice a budovy úřadu, v
horní části náměstí Míru.

Vyjádření:

Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů - Mgr. et Mgr. Salajka Jaroslav (30.11.2021
09:00)
Bez výhrad

Důvodová zpráva
Zastupitelstvu města je předložen k projednání návrh na odkoupení části pozemku parc.č.
2763 v k.ú. Tišnov. Jedná se o část plochy, která je využívána jako odstavná plocha pro osobní
automobily. (pozemky ve vlastnictví fyzické osoby má město v pronájmu)
Část pozemku bude využita v rámci rekonstrukce křižovatky ulic Dvořáčkova, nám. Míru,
Kukýrna, Riegrova a rovněž při plánované rekonstrukci náměstí Míru.
Geometrickým plánem č. 2834-148/2021 byla výměra požadované části pozemku v k.ú.
Tišnov parc.č. 2763 stanovena na 147 m2.
Znaleckým posudkem č. 5045-113/2021 byla cena za 1 m2 pozemku parc.č. 2763 stanovena
ve výši 4.974 Kč, vlastník pozemku požaduje za 1 m2 částku 5.500 Kč.
Vzhledem k připravované rekonstrukci náměstí Míru je odkoupení části pozemku parc.č.
2763 pro město strategické. Převod této části pozemku do vlastnictví města umožní
smysluplně prodloužit uliční čáru v návaznosti na přístupnost k Základní škole nám. 28.
října a rovněž přispěje k významnému zvýšení bezpečnosti chodců, tedy zejména dětí, kteří
do školy dochází.
Komise majetková Rady města Tišnova na svém zasedání dne 9. 8. 2021 nepřijala navržené
usnesení doporučující schválení odkoupení části pozemku parc.č. 2763 v k.ú. Tišnov.
Komise majetková Rady města Tišnova na svém zasedání dne 6. 9. 2021 za účasti Ing. arch.
Veličky, který prezentoval uvažované úpravy této části náměstí, doporučila Radě města
Tišnova doporučit Zastupitelstvu města Tišnova schválit odkoupení části pozemku v k.ú.
Tišnov parc.č. 2763, dle GP č. 2834-148/2021 označené jako parc.č. 2763/2 o výměře 147 m2
ve vlastnictví L. O., trvale bytem P. [osobní údaj odstraněn] za kupní cenu ve výši 808.500 Kč
(5.500 Kč/m2). Náklady spojené s převodem vlastnictví hradí město Tišnov.
Rada města Tišnova na své schůzi dne 24. 11. 2021 doporučila Zastupitelstvu města Tišnova
schválit odkoupení části pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 2763, dle GP č. 2834-148/2021
označené jako parc.č. 2763/2 o výměře 147 m2 ve vlastnictví L. O., nar. ………..., trvale bytem
P. H. 1388, P., [osobní údaj odstraněn] za kupní cenu ve výši 808.500 Kč. Náklady spojené
s převodem vlastnictví hradí město Tišnov.

Kupní smlouva obsahuje závazek města zajistit podmínky pro vybudování nového oplocení na
hranici mezi nově vzniklými pozemky parc.č. 2763/1 a parc.č. 2763/2 s tím, že v rámci realizace
projektu rekonstrukce náměstí vystaví na pozemku parc. č. 2763/1 na své náklady zakončení
tohoto oplocení. Kupní smlouva obsahuje rovněž dohodu, že do doby než bude v rámci
realizace projektu odstraněno stávající oplocení pozemku, je prodávající dále oprávněn
bezplatně oplocení užívat jako dosud, za účelem pronájmu plochy oplocení třetím osobám
k reklamním účelům.

Příloha č. 2

KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená podle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi níže uvedenými účastníky:

L. O., r.č. ……………
trvale bytem P. H., P., PSČ 666 02
na straně jedné jako „ prodávající “
a
Město Tišnov
nám. Míru 111, Tišnov, PSČ 666 19
IČ: 00282707
DIČ: CZ00282707
zastoupené: Bc Jiřím Dospíšilem, starostou města
na straně druhé jako „kupující “
I.
Vlastnické vztahy, předmět převodu vlastnictví
1. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku parc.č. 2763 o výměře 738 m2, druh
pozemku ostatní plocha, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, na listu vlastnictví č. 2377 pro obec Tišnov a
k.ú. Tišnov, okres Brno-venkov.
2. Geometrickým plánem pro rozdělení pozemků č. 2834-148/2021 ze dne 16. 6. 2021, který vypracoval
Ing. Petr Wagner, došlo k rozdělení pozemku parc.č. 2763, ostatní plocha, mimo jiné také na pozemek
parc.č. 2763/2 o výměře 147 m2, vše v k.ú. a obci Tišnov (dále také „geometrický plán“). Geometrický
plán je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 1.
3. Předmětem prodeje a koupě dle této smlouvy je tedy nově vzniklý pozemek parc.č. 2763/2 o výměře
147 m2 v k.ú. a obci Tišnov. (dále jen „předmětná nemovitost“).
4. Prodávající dále prohlašuje, že součástí pozemku parc. č. 2763 je stavba oplocení zděnou stěnou
z plných cihel, jehož stavba byla umožněna na základě Sdělení k ohlášení drobné stavby ze dne 23. 1.
1998, č.j. Výst. 263/80/97/Kr, vydané Městským úřadem v Tišnově, stavebním úřadem (dále jen
„oplocení“). Kupující bere na vědomí, že oplocení bude částečně umístěno na převáděném pozemku
parc. č. 2763/2 a částečně bude umístěna na pozemku parc. č. 2763/1, který není součástí převodu
vlastnického práva dle této smlouvy.
5. Kupující prohlašuje, že předmětná nemovitost bude součástí projektu nazvaného „Revitalizace Náměstí
míru v Tišnově – ETAPA 1“ (dále jen „projekt“) a je vykupována z důvodu možnosti realizace tohoto
projektu.
II.
Projev vůle smluvních stran, kupní cena
1.

Prodávající touto smlouvou prodává shora v čl. I. odst. 3. této smlouvy blíže popsanou předmětnou
nemovitost se všemi právy, povinnostmi a součástmi, za dohodnutou kupní cenu ve výši 808.500 Kč
(slovy: osm set osm tisíc pět set korun českých) kupujícímu, který tuto předmětnou nemovitost za takto
dohodnutou cenu kupuje a přijímá do svého výlučného vlastnictví.

2.

Smluvní s strany činní nesporným, že součástí převodu je ta část oplocení, která se nachází na
převáděném pozemku parc. č. 2763/2, a část, která zůstává na pozemku parc. č. 2763/1 zůstává ve
vlastnictví prodávajícího.
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III.
Úhrada kupní ceny a poplatků
1. Kupní cenu ve výši 808.500 Kč (slovy: osm set osm tisíc pět set korun českých) se kupující zavazuje
uhradit prodávajícímu převodem na č. ú. 3037737173/0800, nejpozději do 15-ti dnů od provedení vkladu
vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí.
2. Správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva dle této smlouvy hradí strana kupující.
IV.
Oplocení
1. Kupující prohlašuje, že oplocení v rámci realizace projektu bude zbouráno. Kupující se zavazuje, že na své
náklady v rámci realizace projektu zbourá i tu část oplocení, která zůstává ve vlastnictví prodávajícího.
Prodávající výslovně souhlasí s tím, aby bylo oplocení, které zůstane v jeho vlastnictví v rámci realizace
projektu zbouráno na náklady kupujícího. Zbouráním je myšleno odstranění oplocení včetně odvozu
stavební suti.
2. Smluvní strany se dále dohodly, že v rámci realizace projektu bude na náklady kupujícího na pozemku
parc. č. 2763/2 při hranici s pozemkem parc. č. 2763/1 umístěna příprava na umístění nového oplocení.
Rozmístění a technické parametry přípravy na budoucí oplocení bude dle projektu a je upraveno v Příloze
č. 2, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud některé prvky
přípravy oplocení nebudou v době realizace projektu k dispozici u dodavatelů, tak budou nahrazeny
prvky, které budou svými parametry nejbližší k původně dohodnutým prvkům. Kupující výslovně
prohlašuje, že souhlasí s tím, aby prodávající v případě, že bude mít zájem v budoucnosti vybudovat na
pozemku parc. č. 2763/1 nové oplocení tuto přípravu k oplocení bezplatně použil. Kupující dále
prohlašuje, že souhlasí s vybudování nového pletivového oplocení (výška max. 1,8m) pozemku parc. č.
2763/1.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že v rámci realizace projektu vystaví kupující na pozemku parc. č. 2763/1
na své náklady zakončení oplocení, když umístění a technická specifikace bude dle projektu a je upravena
v Příloze č. 2, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že součástí tohoto
ukončení bude i chránička pro zřízení přívodu NN na pozemek parc. č. 2763/1 a nika pro umístění
rozvodné skříně. Přívod NN a rozvodná skříň budou zřízeny prodávajícím v rámci případného budoucího
stavebního záměru.
4. Prodávající dále prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy je oplocení pronajímáno za účelem umístění
reklamy třetích osob. Prodávající a kupující se dále dohodli, že do doby než bude oplocení zbouráno
v rámci realizace projektu, je prodávající dále oprávněn bezplatně oplocení užívat jako dosud za účelem
pronájmu plochy oplocení třetím osobám k reklamním účelům. Strany se dále dohodly, že veškerý příjem
z pronájmu plochy oplocení za účelem reklamy bude příjmem prodávajícího. Stav oplocení ke dni
podpisu této smlouvy bude fotograficky zdokumentován a tvoří Přílohu č. 3.
5. Prodávající může své oprávnění bezúplatně užívat oplocení vypovědět i bez uvedení důvodu ve dvou
měsíční výpovědní lhůtě. V případě, že ukončí prodávající své oprávnění bez uvedení důvodu, je povinen
předat oplocení ve stavu v jakém jej převzal s ohledem na běžné opotřebení.
6. Kupující může vypovědět oprávnění prodávajícího užívat bezúplatně oplocení pouze z důvodu, že
prodávající poruší své povinnosti stanovené v čl. IV. odst. 7 této smlouvy. Před podáním výpovědi musí
být prodávající vyzván k nápravě a musí mu být k nápravě poskytnuta lhůta alespoň jeden měsíc.
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7. Prodávající se zavazuje na své náklady udržovat oplocení ve stavu, aby neohrožovalo majetek a zdraví
osob. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud se stav oplocení náhle zhorší působením vyšší moci
(zejména počasím, nehodou, apod.) do stavu, že oprava bude zjevně neúčelná, je prodávající oprávněn
své oprávnění k užívání oplocení zrušit okamžitě, s tím, že oplocení bude zbouráno za podmínek čl. IV.
odst. 1 této smlouvy.
8. V případě ukončení oprávnění prodávajícího dle čl. IV. odst. 5 a 6 této smlouvy, je prodávající povinen
předat oplocení ve stavu, v jakém jej převzal s ohledem na běžné opotřebení.
9. Kupující se zavazuje předložit prodávajícímu k posouzení část projektové dokumentace pro provedení
stavby týkající úprav uvedených v Příloze č. 2.
10.Kupující se zavazuje oznámit prodávajícímu termín zahájení výstavby, a tedy termín zbourání oplocení
dle projektu, alespoň šest měsíců před jeho zahájením.

V.
Další práva a povinnosti stran
1. Smluvní strany prohlašují, že dne 31.1.2020 uzavřeli smlouvu o nájmu, jejímž předmětem je nájem
pozemku parc. č. 2763, jenž je blíže specifikován v čl. I. odst. 1 této smlouvy. V této smlouvě se strany
dohodly na výši nájmu za pozemek parc. č. 2763, a to ve výši 8.000 Kč měsíčně vč. práva každoročního
zvýšení nájemného v závislosti na průměrné roční míře inflace. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že
prodej části pozemku parc. č. 2763 dle této smlouvy nemá vliv na platnost a účinnost uzavřené nájemní
smlouvy, tedy smlouva o nájmu ze dne 31.1.2020 uzavřená mezi stranami zůstává i nadále platná a
účinná a žádná ze stran nemá právo ukončit z důvodu změny výměry pozemku parc. č. 2763 její
platnost. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že změna výměry pozemku 2763 na základě této
smlouvy nemá vliv na výši nájmu, tedy výše nájmu zůstává stejná do budoucna i po změně výměry
pozemku parc. č. 2763 dle této smlouvy. Pro úplnost strany berou na vědomí, že i nadále pronajatá část
pozemku parc. č. 2763 je označená dle geometrického plánu specifikovaného v čl. I. odst. 2 jako
pozemek parc. č. 2763/1.
2. Smluvní strany se dále dohodly, že v rámci realizace projektu se kupující zavazuje na své náklady
vybudovat přístupy z pozemku parc. č. 2763/1 na pozemek parc. č. 2763/2, když přesné umístění
přístupů a jejich technické parametry bude dle projektu a tvoří Přílohu č. 2 této kupní smlouvy.
K provedení těchto prací se prodávající zavazuje poskytnout potřebné souhlasy a součinnost.

VI.
Prohlášení smluvních stran
1. Prodávající prohlašuje, že na pozemku neváznou žádné právní vady, věcná břemena, dluhy či zástavní
práva. Prodávající současně prohlašuje, že žádným právním jednáním nepřevedl pozemek ani jeho část
na třetí osobu a zavazuje se, že do doby rozhodnutí o vkladu vlastnických práv podle této smlouvy
takové právní jednání neučiní. Prodávající dále prohlašuje, že proti němu není vedeno exekuční ani
insolvenční řízení a nemá evidovány nedoplatky na daních.
2. Kupující prohlašuje, že je mu znám stav pozemku, že si ho před podpisem smlouvy osobně prohlédl, že
ho kupuje a přijímá do svého vlastnictví ve stavu, v jakém se nachází ke dni podpisu této smlouvy.
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VII.
Předání nemovitostí
1. Pozemek má kupující právo užívat ode dne provedení vkladu vlastnického práva dle této smlouvy
ve prospěch kupujícího.
2. Kupující je povinen ode dne převzetí pozemku platit veškeré úhrady s jeho vlastnictvím spojené.
3. Dnem předání a převzetí pozemku přejdou na kupujícího veškeré užitky mimo oprávnění upravené v čl.
IV. této smlouvy, jakož i nebezpečí vzniku škody na pozemku.

VIII.
Závěrečná ujednání
1. Tato kupní smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv. Vlastnictví k pozemku přechází na kupujícího vkladem vlastnického práva
podle této kupní smlouvy do katastru nemovitostí.
2.

Oprávněný zástupce kupujícího 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 a podle ustanovení § 85 tohoto zákona byl převod vlastnického
práva schválen na zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. ../2021 dne 13. 12. 2021, usnesením
č. ZM/../../2021.

3.

Tato smlouva je vyhotovena v třech originálních vyhotoveních. Prodávající a kupující se dohodli, že
jedno originální vyhotovení této smlouvy spolu s návrhem na vklad vlastnického práva na Katastrální
úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov bude podáno kupujícím bez zbytečného
odkladu po podpisu této smlouvy; jedno originální vyhotovení této smlouvy si kupující ponechá a jedno
originální vyhotovení předá straně prodávající.

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.

Prodávající výslovně prohlašuje, že podpisem této smlouvy poskytuje souhlas se zveřejněním plného
textu této smlouvy.

7.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 geometrický plán
Příloha č. 2 příprava na budoucí oplocení, zakončení oplocení a přístupy
Příloha č. 3 fotodokumentace stavu oplocení

V Tišnově dne …...........

____________________
L. O.
prodávající

Kupní smlouva

V Tišnově dne ……………………….

____________________
Bc. Jiří Dospíšil
starosta města Tišnova
za kupující
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