MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 2. 2019

Bod programu:

18

Předkládá:

Daniel Vitonský

Okruh zpracovatelů:

Odbor správy majetku

Zpracoval:

Ing. Radomír Bradáč
Bc. Ludmila Bortlová

Název bodu:

Cyklostezka Slavíč II etapa - majetkoprávní vztahy

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a smlouvu o právu provést stavbu dle přílohy
tohoto materiálu
a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy
T: 07. 03. 2019
O: Ing. Radomír Bradáč

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo města Hranic dne 7.9.2017 usnesením č. 563/2017 ZM 23 schválilo podstatné
náležitosti smluv týkající se majetkoprávního vypořádání k pozemkům pro realizaci
cyklostezky Slavíč - Drahotuše - II. etapa. Jednalo se o výkup pozemků formou smluv o
smlouvách budoucích kupních za cenu 160 Kč/m2 a dobou platnosti smluv o smlouvách
budoucích kupních do 31.12.2022.
Pro cyklostezku byla vypracována vzorová smlouva o smlouvě budoucí kupní, jejíž nedílnou
součástí je smlouva o právu provést stavbu. Text smlouvy byl odsouhlasen právníkem
města, odborem rozvoje města a odborem správy majetku.
Všechny zatím podepsané smlouvy jsou v odsouhlaseném znění.
S 90 % vlastníků pozemků již byly uzavřeny smlouvy v odsouhlaseném znění.
V současné době zbývají dořešit 4 vlastníci. Jedním z vlastníků čtyř pozemků pod
cyklostezkou.
Vlastníkovi byl zaslán návrh smlouvy. Ten smlouvu připomínkoval. Připomínky technického
rázu byly předány k vyřešení na odbor rozvoje města. Odbor rozvoje města požadavky Ing.
Suchánka projednal s projektantem. Následně se Ing. Čabalová s vlastníkem dohodli na
možném vyřešení jeho požadavku. Následně bylo řešení zapracováno do smlouvy.
Zbylé požadavky ve věci úpravy lhůt (zkrácení doby pro uzavření konečné smlouvy z 2 na 1
rok), náhrady škod a sankcí byly zapracovány do smlouvy.
Poznámka:
S ohledem na zkrácení lhůty pro uzavření smlouvy bylo nutné upravit lhůtu v oddílu A.
Upravený návrh smlouvy se zapracovanými požadavky byl zaslán k odsouhlasení Vlastník
několikrát přislíbil vyjádření k upravenému návrhu smlouvy ale až na základě jednání
předsedy Osadního výboru Slavíč pana Trny se vyjádřil ke smlouvě s tím, že požádal o další
úpravu smlouvy v oddílu C čl. II.
Požadavky jsou zapracovány do smlouvy, která je přílohou tohoto materiálu a jsou žlutě
podbarveny a jsou odsouhlaseny právním oddělením.
Právní oddělení
Navrhované změny nejsou v rozporu s právem, jde "jen" o dohodu stran. Smlouva musí být
schválena zastupitelstvem města, neboť v některých změnových ustanoveních jde o
podstatné změny.
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