MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2020

Bod programu:
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Předkládá:

Daniel Vitonský

Okruh zpracovatelů:

Odbor správy majetku

Zpracoval:

Ing. Radomír Bradáč
Bc. Ludmila Bortlová

Název bodu:

Prodej pozemků v ulici M. Tyrše v Drahotuších

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
prodej pozemků:
1.1

parc. č. 1914/2 zahrada o výměře 1396 m2 v k. ú. Drahotuše
žadatel:
........................................................
cena prodeje: ........................................................

1.2

parc. č. 1914/8 zahrada o výměře 1093 m2 v k. ú. Drahotuše;
žadatel:
........................................................
cena prodeje: ........................................................

1.3

parc .č. 1914/11 zahrada o výměře 885 m2 v k. ú. Drahotuše.
žadatel:
........................................................
cena prodeje: ........................................................

1.4

parc. č. 1914/9 zahrada o výměře 920 m2 v k. ú. Drahotuše;
žadatel:
........................................................
cena prodeje: ........................................................

1.5

parc. č. 1914/10 zahrada o výměře 899 m2 v k. ú. Drahotuše;
žadateli:
........................................................
cena prodeje: ........................................................

1.6

parc. č. 1914/7 zahrada o výměře 1394 m2 v k. ú. Drahotuše;
žadateli:
........................................................
cena prodeje: ........................................................

s podmínkami:
 Zájemce je povinen složit nejpozději 10 dnů před projednáním prodeje v zastupitelstvu
města jistotu ve výši 100.000 Kč na účet města Hranic vedený u Komerční banky. č.ú.
6015-0001320831/0100 variabilní symbol: rodné číslo.
 Jedná se o částku, kterou hradí zájemce jednorázově, je-li předmětem žádosti o koupi
jeden až sedm pozemků.
 V případě, že zastupitelstvo rozhodne, že zájemci předmětnou nemovitou věc neprodá,
bude jistota vrácena, a to do 30 dnů ode dne přijetí usnesení o neschválení prodeje
nemovitosti, na účet zájemce uvedený v protokolu o projednání.
 V případě, že zájemce od žádosti odstoupí, aniž doje ke změně podmínek prodeje, uhradí
smluvní pokutu ve výši jistoty 100.000 Kč.
 V případě, že zastupitelstvo schválí prodej předmětné nemovité věci zájemci, bude
složená jistota ve výši 100.000 Kč považována za částečnou úhradu kupní ceny.
 Kupující uhradí náklady spojené s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí a
náklady spojené s ověřením podpisu před podpisem kupní smlouvy, nejpozději však při
podpisu kupní smlouvy.
 Kupující podepíše kupní smlouvu nejpozději do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy
a uhradí celou kupní cenu a příp. náklady na vypracování znaleckého posudku, příp.
náklady za zřízení odběrného místa, nejpozději do 90 dnů ode dne, kdy kupní smlouvu
podepíše. V případě, že nedojde ke splnění těchto podmínek zaviněním kupujícího,
pozbude usnesení zastupitelstva města o prodeji předmětné nemovité věci platnosti a
kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu (městu Hranice) smluvní pokutu ve výši
složené jistoty a prodávající (město Hranice) má právo od kupní smlouvy odstoupit;
 Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad kupní smlouvy bude podán prodávajícím (
městem Hranice) až po úhradě celé kupní ceny a nákladů spojených s prodejem a
sepisem kupní smlouvy.
 Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva.
 Kupující bere na vědomí, že pozemky jsou dotčeny věcným břemenem evidovaným v
katastru nemovitostí V-240/2015-835 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s.;
 Kupující bere na vědomí a zavazuje se dodržet podmínky uvedené ve stanovisku k
návrhu Regulačního plánu " Drahotuše - Nad Vápenkami" podle ust. 5. odst. 2 zákona č.
334/1992 Sb. ze dne 15.4.2008 č.j. OŽP/9027/08.
 Kupující bere na vědomí, že na pozemky se vztahuje regulační plán "Drahotuše Nad
Vápenkami" po vydání změny č. 1 a pozemky jsou určené pro stavby pro bydlení ve
skupině B 2.01 a B 2.02
 Kupující se zavazuje, že nejpozději ve lhůtě do 24 měsíců od právních účinků vkladu
kupní smlouvy do katastru nemovitostí, zahájí stavbu rodinného domu dle projektové
dokumentace, zpracované v souladu s "Regulačním plánem Drahotuše nad Vápenkami"
skupina B 2.01 a B 2.02. V případě, že kupující stavbu rodinného domu nezahájí ve
stanovené lhůtě, zavazuje se uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 50 % kupní
ceny. Z důvodů hodných zřetele, zejména z důvodů nezaviněných kupujícím (přírodní
vlivy, úmrtí apod.) může kupující požádat o prodloužení této lhůty a případně o prominutí
smluvní pokuty. O prodloužení lhůty příp. o prominutí smluvní pokuty rozhoduje
zastupitelstvo města. V případě schválení bude uzavřen dodatek ke kupní smlouvě.
 Kupující se zavazuje, že právo k užívání rodinného domu vznikne nejpozději do 60
měsíců od právních účinků vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí. V případě, že
kupující nebude mít užívání stavby rodinného domu pravomocně úředně povoleno ve
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výše uvedené lhůtě, zavazuje se uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 50 %
kupní ceny. Z důvodů hodných zřetele, zejména z důvodů nezaviněných kupujícím
(přírodní vlivy, úmrtí apod.) může kupující požádat o prodloužení této lhůty a případně o
prominutí smluvní pokuty. O prodloužení lhůty a příp. o prominutí smluvní pokuty
rozhoduje zastupitelstvo města. V případě schválení bude uzavřen dodatek ke kupní
smlouvě.
Současně s kupní smlouvou bude zapsána v katastru nemovitostí výhrada zpětné koupě
na dobu 7 let a předkupní právo věcné ve prospěch prodávajícího jako prvního v pořadí.
Výhrada zpětné koupě platí pro případ porušení termínu pro zahájení výstavby a pro
případ porušení lhůty ke vzniku práva k užívání stavby rodinného domu. Předkupní právo
věcné bude zrušeno po splnění podmínky práva užívání stavby.
Kupující bere na vědomí, že kromě pozemku parc. č. 1914/2 v k. ú. Drahotuše není s
firmou ČEZ uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného
elektrického zařízení.

a pověřuje starostu města k podpisu smluv
T: 18. 06. 2020
O: Ing. Radomír Bradáč

Předcházející usnesení ve věci:
738/2019 - RM 24 ze dne 4.11.2019

3

Důvodová zpráva:
Město Hranice je vlastníkem pozemků v k.ú. Drahotuše LV 1328 a to
- parc. č. 1914/1 zahrada o výměře 1466 m2
- parc. č. 1914/2 zahrada o výměře 1396 m2
- parc. č. 1914/7 zahrada o výměře 1394 m2
- parc. č. 1914/8 zahrada o výměře 1093 m2
- parc. č. 1914/9 zahrada o výměře 920 m2
- parc. č. 1914/10 zahrada o výměře 899 m2
- parc. č. 1914/11 zahrada o výměře 885 m2 viz. příloha č. 1 snímek mapy.
Celková výměra pozemků činí 8.053 m2.
Dle regulačního plánu "Drahotuše Nad Vápenkami" po vydání změny č.1, se jedná o pozemky
určené pro stavby pro bydlení ve skupině B 2.01 a B 2.02 - viz. přílohy č.2
V roce 2015 dokončilo město Hranice vybudování infrastruktury výše uvedených pozemků
vodovodem včetně přípojek, plynovodem včetně přípojek, kanalizací včetně přípojek - viz.
příloha č.3 . Celkové náklady města na vybudování infrastruktury činily 1.912.737,39 Kč (tj.
237,52 Kč/ m2 plochy stavebních pozemků).
Část pozemku parc. č. 1914/1 v k.ú. Drahotuše je zatížena věcným břemenem vedení VN do
35 kV, nezapsaným v katastru nemovitostí, ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce a.s..
Rada města Hranice dne 10.5.2016 usnesením č. 926/2016 - RM 28 schválila záměr na
prodej pozemků v ulici Tyršova v Drahotuších výchozí cenou prodeje pozemků ve znění
usnesení Rady města Hranic č. 1106/2016 - RM 34 ze dne 30.8.2016 :
výchozí cena prodeje pozemků:
- parc. č. 1914/1 ( věcné břemeno VN )

500 Kč/m2 plus DPH.

- parc. č. 1914/2, parc. č. 1914/7, parc. č. 1914/8,
parc. č. 1914/9, parc. č. 1914/10, parc. č. 1914/11

600 Kč/m2 plus DPH

s podmínkami:
• zájemce je povinen nejpozději 10 dnů před projednáním prodeje v zastupitelstvu města
sepsat protokol o projednání a složit jistotu ve výši 100.000 Kč na účet města Hranic č.ú. 60150001320831/0100 vedený u Komerční banky a. s., variabilní symbol: rodné číslo zájemce.
Jedná se o jednorázovou částku, kterou hradí žadatel, je- li předmětem žádosti o koupi jeden
až sedm pozemků;
• zájemce bere na vědomí a souhlasí, že v případě, že žadateli bude schválen prodej jednoho
pozemku, budou jeho další žádosti o koupi pozemků bezpředmětné;
• v případě, že zájemci usnesením zastupitelstva města nebude nemovitost prodána, bude
jistota ve výši 100.000 Kč zájemci vrácena, a to do 21 dnů ode dne usnesení o prodeji
předmětné nemovitosti;
• pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím, popř. po rozhodnutí zastupitelstva
města o prodeji předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje,
zájemce uhradí městu Hranice smluvní pokutu ve výši složené jistoty 100.000 Kč ;
• v případě, že zájemci usnesením zastupitelstva města bude nemovitost prodána, složená
jistota ve výši 100.000 Kč bude považována jako částečná úhrada kupní ceny;
• žadatel bere na vědomí, že pozemek parc. č. 1914/1 v k.ú. Drahotuše je zatížen věcným
břemenem podzemního vedení VN do 35 KV, nezapsaného v katastru nemovitostí, na
pozemku se nachází strany a zadní části pozemku (u Drahotušského potoka) se nachází část
zděné udírny, která není ve vlastnictví města Hranic;
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• prodej formou smlouvy o smlouvě budoucí kupní, tj. s žadatelem bude po schválení
prodeje zastupitelstvem města uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě s těmito
podmínkami:
a) budoucí kupující je povinen uzavřít budoucí kupní smlouvu nejpozději do 60 dnů od
obdržení návrhu smlouvy o smlouvě budoucí kupní. V případě, že zájemce neuzavře do konce
této lhůty smlouvu o smlouvě budoucí kupní, usnesení o prodeji nemovitosti pozbude platnosti
a složená jistota ve výši 100.000 Kč bude považována za úhradu smluvní pokuty;
b) budoucí kupující zaplatí před podpisem budoucí kupní smlouvy zálohu na kupní
cenu ve výši 1/2 kupní ceny, sníženou o složenou jistotu ve výši 100.000 Kč, na účet města
Hranic č.ú. 6015- 0001320831/0100 vedený u Komerční banky a. s., variabilní symbol: rodné
číslo budoucího kupujícího;
c) budoucí kupující se zavazuje, že nejpozději ve lhůtě do 24 měsíců od podpisu
budoucí kupní smlouvy zahájí stavbu rodinného domu dle projektové dokumentace,
zpracované a odsouhlasené dle regulačního plánu Drahotuše nad Vápenkami skupina B 2.01
a B 2.02. V případě, že zájemce stavbu rodinného domu nezahájí ve stanovené lhůtě, složená
jistota ve výši 100.000 Kč bude považována za úhradu smluvní pokuty a zastupitelstvu města
může být předložen návrh na odstoupení od smlouvy;
d) budoucí kupující se zavazuje, že stavbu rodinného domu zkolauduje do 60 měsíců
od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Před uplynutím této lhůty je povinen budoucí
kupující podat žádost o koupi na podatelnu Městského úřadu v Hranicích. V případě, že
zájemce stavbu nezkolauduje stavbu rodinného domu, ve výše uvedené lhůtě nebo nepožádá
o sepis kupní smlouvy, složená záloha na kupní cenu ve výši 1/2 kupní ceny bude považována
za úhradu smluvní pokuty. V případě, že záloha na kupní cenu byla snížena o smluvní pokutu
100.000 Kč, zavazuje se budoucí kupující uhradit budoucímu prodávajícímu částku 100.000
Kč, a to do 30 dnů ode dne vystavení faktury budoucím prodávajícím;
e) budoucí prodávající nejpozději do 90 dnů po splnění podmínek dle bodu d) zašle
budoucímu kupujícímu návrh kupní smlouvy společně s výzvou k podepsání kupní smlouvy;
f) budoucí kupující je povinen, nejpozději do 90 dnů od obdržení výzvy k podepsání
kupní smlouvy, kupní smlouvu podepsat a před jejím podpisem doplatit zbývající kupní cenu
včetně poplatku za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Podání návrhu na vklad
do katastru nemovitostí zajistí budoucí prodávající;
g) poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva k
nemovité věci;
h) budoucí kupující uhradí budoucímu prodávajícímu před podpisem kupní smlouvy
náklady za zřízení odběrného místa ve výši 12.500 Kč;
i) budoucí kupující bere na vědomí, že pozemky jsou dotčeny věcným břemenem
evidovaným v katastru nemovitostí V-240/2015-835 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce
a.s.;
j) budoucí kupující bere na vědomí a zavazuje se dodržet podmínky uvedené ve
stanovisku k návrhu Regulačního plánu " Drahotuše - Nad Vápenkami" podle ust. 5. odst. 2
zákona č. 334/1992 Sb. ze dne 15.4.2008 č.j. OŽP/9027/08.
Záměr byl zveřejněn v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. na úřední desce MěÚ
Hranice v termínu od 6.9.2016 do 16.5.2018.
Na záměr se občané chodili ptát ale hlavně z důvodu podmínek schválených v regulačním
plánu " Drahotuše nad Vápenkami" se nikdo na záměr nepřihlásil. Jednalo se nemožnost
postavení bungalovů.
Zastupitelstvo města Hranic dne 25.4.20119 usnesením č. 128/2019 - ZM 6 schválilo pořízení
změny č. 2 regulačního plánu " Drahotuše nad Vápenkami" zkráceným postupem a uložilo
odboru rozvoje města zahájit práce na pořízení změny č. 2 regulačního plánu " Drahotuše nad
Vápenkami".
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Dne 3.7.2019 se uskutečnila schůzka s případnými žadateli o koupi pozemků. Případní
zájemci se měli vyjádřit zda jsou ochotni koupit pozemek napřímo tj. nebyl by prodej formou
smlouvy o smlouvě budoucí kupní a nedošlo by ke změně regulačního plánu nebo dojde ke
změně regulačního plánu a bude prodej formou smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
Z celkového počtu 6 zájemců - 3 zájemci chtěli prodej napřímo, protože pozemkem budou
ručit bance, 1 žadatel neměl zájem z důvodu regulačního plánu, 1 žadatel již neměl zájem o
koupi a poslednímu žadateli nevadila ani jedna varianta.
Na základě výše uvedených skutečností Rada města Hranic dne 4.11.2019 usnesením
č. 738/2019pod bodem:
1) revokovala usnesení č. 926/2016 - RM 28 ze dne 10.5.2016 ve znění usnesení č.
1106/2016 - RM 34 ze dne 30.8.2016 tj. prodej pozemků formou smlouvy o smlouvě
budoucí kupní
2) schválila záměr na prodej pozemků v Drahotuších v ulici Tyršova a to:
- parc. č. 1914/1 zahrada o výměře 1466 m2
- parc. č. 1914/2 zahrada o výměře 1396 m2
- parc. č. 1914/7 zahrada o výměře 1394 m2
- parc. č. 1914/8 zahrada o výměře 1093 m2
- parc. č. 1914/9 zahrada o výměře 920 m2
- parc. č. 1914/10 zahrada o výměře 899 m2
- parc. č. 1914/11 zahrada o výměře 885 m2
výchozí cena prodeje:
- parc.č. 1914/1 ( podzemní vedení VN)
- parc.č. 1914/2, :/7,:/8, :/9, :/10 a :/11

..........................
..........................

600 Kč/m2 včetně DPH
900 Kč/m2 včetně DPH

a podmínek viz návrh na usnesení.
Poznámka:
Cena pozemků v místě a čase obvyklá dle znalce činí:
- parc.č. 1914/1 ( podzemní vedení VN)
.............................
- parc.č. 1914/2, :/7,:/8, :/9, :/10 a :/11
............................

600 Kč/m2 včetně DPH
900 Kč/m2 včetně DPH

Záměr byl zveřejněn v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, na úřední desce MěÚ
Hranice v termínu od 6.11.2019 do 10.1.2020. Současně byl záměr zveřejněn způsobem
umožňující dálkový přístup.
Na záměr se přihlásili a podmínky záměru splnili tito žadatelé ( řazeno abecedně):
- - požádali o pozemky ( dle preference) - parc.č. 1914/11, parc.č. 1914/10 a parc.č. 1914/9 v
k.ú. Drahotuše;
- - požádala o pozemky - dle preference- parc.č. 1914/2, parc.č. 1914/7 a parc.č. 1914/8 v
k.ú. Drahotuše;
- - požádali o pozemky ( dle preference) - parc.č. 1914/8, parc.č. 1914/9, parc.č. 1914/10 a
parc.č.1914/11 v k.ú. Drahotuše;
- - požádali o pozemky - dle preference - parc.č. 1914/11, parc.č. 1914/10 a parc.č. 1914/9 v
k.ú. Drahotuše;
- - požádal o pozemky ( dle preference) - parc.č. 1914/8, parc.č. 1914/9 a parc.č. 1914/10
v k.ú. Drahotuše.

6

Žadatelé nabídli cenu dle záměru tj. 900 Kč/m2. S žadateli byly sepsány protokoly o
projednání, kde byli žadatelé opětovně seznámeni s podmínkami záměru ( viz návrh na
usnesení). Žadatelé složili jistotu v předepsané výši 100.000 Kč. Jedná se o částku, kterou
hradí zájemce jednorázově, je-li předmětem žádosti o koupi jeden až sedm pozemků.

Připomínkové řízení
Materiál byl projednán
(kým)

Dne

Oddělení právní

31. 10. 2019

připomínky zapracovány

Odbor finanční

1. 11. 2019

stavební pozemky jsou v
režimu DPH

Přílohy:
Příloha č. 1 mapa.pdf
Příloha č. 2 regulační plán grafická část.pdf
Příloha č. 2 regulační plán textová část.pdf
Příloha č. 3 sítě.pdf
Příloha č. 4- stanovisko ZPF.pdf
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