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Žádost o úpravu/ změnu smlouvy - manželé

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. varianty
Varianta A)
schvaluje prodloužení lhůty na zahájení stavby dle článku IV. kupní smlouvy s ujednáním
o zřízení předkupního práva a výhrady zpětné koupě jako práv věcných uzavřené dne
13.5.2022 mezi městem Hranice jako prodávajícím a manžely jako kupujícími, (právní
účinky vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí nastaly dne 10.7.2020), na dobu 36
měsíců od právních účinků vkladu kupní smlouvy a to z důvodů uvedených v žádosti
kupujících ze dne 13.6.2022 viz příloha č.2 důvodové zprávy
a pověřuje starostu města k podpisu dodatku smlouvy.
Varianta B
neschvaluje prodloužení lhůty na zahájení stavby dle článku IV. kupní smlouvy s ujednáním
o zřízení předkupního práva a výhrady zpětné koupě jako práv věcných uzavřené dne
13.5.2022 mezi městem Hranice jako prodávajícím a manžely jako kupujícími, (právní účinky
vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí nastaly dne 10.7.2020), na dobu 36 měsíců od
právních účinků vkladu kupní smlouvy.
T: 15. 09. 2022
O: Mgr. Dagmar Chmelařová

Předcházející usnesení ve věci:
271/2020 - ZM 12 ze dne 20.2.2020

Důvodová zpráva:
Dne 13.5.2020 byla městem Hranice, jako prodávajícím a jako kupujícími, uzavřena kupní
smlouva s ujednáním předkupního práva a výhrady zpětné koupě jako práv věcných
ve věci prodeje pozemku parc. č. 1914/8 zahrada o výměře 1.093 m2 v k. ú. Drahotuše
za účelem výstavby rodinného domu za celkovou kupní cenu 1.050.000 Kč viz příloha
č.1 mapa.
Smlouva byla registrována Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště
Hranice pod č.j. V-1271/2020-835, právní účinky vkladu nastaly dne 10.7.2020 .
Prodej pozemků v této lokalitě mj. i parc. č. 1914/8 v k. ú. Drahotuše byl městem Hranice
podmíněn viz níže:
Dle článku IV. této smlouvy platí:
Kupující se zavazují, že nejpozději ve lhůtě do 24 měsíců od právních účinků vkladu
kupní smlouvy do katastru nemovitostí, zahájí stavbu podle dokumentu stavebního
úřadu, který opravňuje ke stavbě 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 nezahájí ve stanovené lhůtě, zavazují se uhradit prodávajícímu
smluvní pokutu ve výši 50 % kupní ceny. Z důvodů hodných zřetele, zejména z důvodů
nezaviněných kupujícími (přírodní vlivy, úmrtí apod.) můžou 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 dále zavazují zajistit právo k užívání stavby nejpozději do 60 měsíců od právních
účinků vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí. Kupující jsou povinni dokončení stavby
ohlásit stavebnímu úřadu. V případě, že kupující nenabydou právo stavbu užívat ve výše
uvedené lhůtě, zavazují se uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 50 % kupní ceny. Z
důvodů hodných zřetele, zejména z důvodů nezaviněných kupujícími (přírodní vlivy, úmrtí
apod.) můžou 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.
Dle článku VI. této smlouvy platí:
Smluvní strany se dohodly na sjednání výhrady zpětné koupě k převáděnému
pozemku jako práva věcného, a to pro případ porušení lhůty pro zahájení stavby
nejpozději do 24 měsíců od právních účinků vkladu kupní smlouvy do katastru
nemovitostí a dále pro případ porušení lhůty pro vznik práva k užívání stavby nejpozději do
60 měsíců od právních účinků vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí. Prodávající je
oprávněn uplatnit toto právo písemnou výzvou kupujícím ve lhůtě do 7 let ode dne právních
účinků vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí a kupující jsou povinni uzavřít s
prodávajícím kupní smlouvu na vrácení převáděného pozemku včetně jeho příslušenství a v
nezhoršeném stavu.
Výhrada zpětné koupě se sjednává na dobu určitou, a to do doby získání práva
užívání stavby dle platných právních předpisů.
Smluvní strany se dále dohodly, že žádost o výmaz výhrady zpětné koupě můžou podat
kupující. Kupující jsou oprávněni po získání práva užívání stavby požádat prodávajícího o
vystavení písemného potvrzení o zániku výhrady zpětné koupě. Smluvní strany se zavazují
poskytnout si nezbytnou součinnost. Veškeré náklady s tímto související hradí kupující.
Dne 13.6.2022 požádali manželé o úpravu - změnu kupní smlouvy spočívající v prodloužení
lhůty pro zahájení stavby z 24 měsíců na 36 měsíců. Žádost odůvodňují viz příloha č. 2.
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V této lokalitě město Hranice mělo a prodalo 7 pozemků na výstavbu rodinných domů. Z
tohoto počtu jeden dům je již postaven a kupující zde již bydlí. Čtyři domy se staví. Jeden
kupující má lhůtu pro započetí stavby prodlouženu z důvodu realizace přeložky na čtyři roky
tj. do 12.4.2025.
Návrh na usnesení:
- Varianta A) řeší vyhovění žádosti manželů
- Varianta B) V případě nevyhovění žádosti manželů a marného uplynutí lhůty pro zahájení
stavby má město Hranice možnost získat pozemek zpět (tj. uplatnit výhradu zpětné koupě) a
následně jej nabídnout dalším zájemcům k výstavbě rodinného domu. Současně jsou dle
smlouvy kupující povinni uhradit smluvní pokutu ve výši 50 % kupní ceny. Je na rozhodnutí
příslušného orgánu města, zda v případě neschválení prodloužení lhůty dle žádosti
kupujících a jejího marného uplynutí, uplatní výhradu zpětné koupě a bude rovněž požadovat
uhrazení smluvní pokuty ve výši 50 % kupní ceny. Tyto možnosti si zastupitelstvo při podeji
pozemku pro případ nedodržení lhůty pro zahájení stavby schválilo, ale je na jeho
rozhodnutí, zda tyto sankční instituty z důvodů hodných zřetele vůči žadatelům uplatní, resp.
rozhodne i jejich prominutí, či nikoli.

Připomínkové řízení
Materiál byl projednán
(kým)

Dne

oddělení právní

22. 6. 2022

Přílohy:
Přílohač. 1 - mapa M. Tyrše.pdf
Příloha č. 2- žádost.pdf
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Výsledek
připomínky zapracovány
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