Rada města Brna
Z8/38. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 17.5.2022

133. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 8753/1 v k. ú.
Židenice z vlastnictví ČR-ÚZSVM na základě smlouvy s
omezujícími podmínkami
Anotace
Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 8753/1 v k.ú. Židenice z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna s omezujícími a sankčními podmínkami pro
město Brno, na základě smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s
omezujícími podmínkami č. BP-21/123.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. bere na vědomí 1. skutečnosti, že:
- ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byl
statutárnímu městu Brnu doručen návrh smlouvy o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami,
- omezující a sankční podmínky v návrhu smlouvy spočívají mj. v tom, že převáděný
majetek je nutné užívat ve veřejném zájmu a nelze jej využívat ke komerčním nebo
jiným výdělečným účelům a nelze jej pronajímat ani přenechat do pachtu po dobu
10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (KN)
pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10% ceny, kterou měl převáděný majetek ke dni
právních účinků zápisu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového
předpisu a dále v závazku města Brna nepřevést, a to ani zčásti, jinak nezcizit či
nezatížit převáděný majetek, po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického
práva do KN pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny tohoto převáděného majetku
obvyklé v daném místě a čase v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny
zjištěné dle cenového předpisu platného ke dni nabytí převáděného majetku (s
výjimkou smluvního zatížení převáděného majetku věcným břemenem v nezbytném
rozsahu pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně
prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě)
- statutární město Brno bude v případě uzavření uvedené smlouvy zavázáno vždy do
31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou zprávu o pozemcích ohledně
plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu apod. se
sankcí 2.000,‑ Kč za porušení uvedeného závazku,
- na převáděném majetku se nachází účelová komunikace sloužící k bezplatnému
parkování a veřejná zeleň – okrasný park, trávník.
2. neměnný postoj ÚZSVM, který trvá na uvedení omezujících a sankčních
ustanovení do tohoto návrhu smlouvy,
2. schvaluje

bezúplatné nabytí
pozemku
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p.č. 8753/1 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1988 m2, v k.ú. Židenice,
z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, do
vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek uvedených ve smlouvě o
bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími
podmínkami, která tvoří přílohu č...... tohoto zápisu.

Stanoviska
Rada města Brna projednala na schůzi č. R8/211 dne 30.03.2022 a doporučila Zastupitelstvu města
Brna ke schválení.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

vedoucí odboru - Majetkový odbor
10.5.2022 v 12:16
Garance správnosti, zákonnosti materiálu
Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

vedoucí úseku - Úsek 2. náměstka primátorky
4.5.2022 v 10:09
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Důvodová zpráva
Úvod
Orgánům statutárního města Brna je předkládán k projednání materiál ve věci bezúplatného nabytí
pozemku v k.ú. Židenice uvedeného v návrhu usnesení z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví
statutárního města Brna na základě smlouvy s omezujícími a sankčními ustanoveními pro město
Brno, a to s ohledem na neměnný postoj ÚZSVM ohledně uvádění omezujících a sankčních
ustanovení do návrhů smluv.
Popis pozemku
Předmětný pozemek se nachází při ulici Žarošická. Jedná se o plochu veřejné zeleně (udržovaný trávník
a vzrostlé perspektivní stromy javorů a lip) kolem patrových garáží Žarošická 20 a 22. Součástí pozemku
jsou i zpevněné účelové vjezdy do garážového objektu a obslužná veřejná asfaltová komunikace i
zpevněná plocha zajišťující také přístup k pneuservisu a možnost parkování. Do předmětného pozemku
je vklíněn i veřejný chodník p.č. 8754, k.ú. Židenice ve vlastnictví statutárního města Brna.
Pozemek je součástí stavební stabilizované plochy pro dopravu s podrobnějším účelem využití
stanoveným funkčním typem hromadné odstavné a parkovací garáže. Z hlediska územně plánovacích
podkladů není předmětný pozemek součástí řešeného území žádné územní studie nebo regulačního
plánu. Z hlediska budoucího využití území bude pozemek i nadále plnit svoji funkci v území stávajícím
způsobem a nepředpokládá se změna jeho využití oproti stávajícímu stavu.
Správu a údržbu místní komunikace bude vykonávat BKOM, a.s.
Správu a údržbu účelové komunikace, zpevněných ploch a veřejné zeleně bude vykonávat městská
část Brno-Vinohrady dle čl. 22 Statutu města Brna.
Vlastnické právo k předmětnému pozemku se bezúplatně převádí z důvodu veřejného zájmu, v souladu
s ustanovením § 22 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
Smlouva o bezúplatném převodu pozemku č. BP-21/123 je uzavřena okamžikem schválení příslušným
ministerstvem podle ustanovení § 22 zákona č. 219/2000 Sb. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
Město Brno se v případě uzavření smlouvy v podobě, v jaké byla ze strany ÚZSVM navržena, zaváže
mj. pozemek využívat ve veřejném zájmu a nevyužívat jej ke komerčním či jiným výdělečným účelům,
nepronajímat jej ani nepřenechat do pachtu po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí, a to pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10% ceny, kterou měl převáděný
majetek ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
ÚZSVM bude v případě uzavření smlouvy oprávněn kdykoli během zmíněné desetileté lhůty
kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany města dodržovány a město bude povinno
k tomu poskytnout ÚZSVM odpovídající součinnost.
Dále bude statutární město Brno zavázáno vždy do 31. 1. následujícího roku předat ÚZSVM písemnou
zprávu o pozemku ohledně plnění podmínek o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu
apod. se sankcí 2.000,- Kč za porušení uvedeného závazku. Lhůta, po kterou je statutární město Brno
povinno tyto informační zprávy podávat, není ve smlouvě výslovně uvedena a lze pouze nepřímo
dovodit, že tak bude pravděpodobně po dobu 10 let, která byla sjednána pro omezení ohledně využití
převáděného pozemku pouze ve veřejném zájmu a bez možnosti jeho pronájmu, komerčního či jiného
výdělečného využití.
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Další omezující ustanovení spočívá v závazku města Brna po dobu 10 let od právních účinků vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí nepřevést, a to ani zčásti, jinak nezcizit ani nezatížit ve
prospěch třetí osoby převáděný majetek, a to pod sankcí smluvní pokuty ve výši ceny převáděného
majetku obvyklé v daném místě a čase v době porušení závazku, nejméně však ve výši ceny zjištěné
dle cenového předpisu platného ke dni nabytí převáděného majetku - s výjimkou smluvního zatížení
věcným břemenem v nezbytném rozsahu pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení
a veřejně prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě.
Z tohoto důvodu bude nutné v budoucnu, pokud vznikne pochybnost, že by některá konkrétní činnost
ve vztahu k převáděnému majetku mohla znamenat porušení omezujících ustanovení, obrátit se vždy
s dotazem na ÚZSVM, který se k tomuto konkrétnímu případu vyjádří.
U předmětného pozemku se nepředpokládá, že by byl pozemek využit k jinému účelu, než jak je dosud
využíván, a za tímto účelem je ze strany ÚZSVM převáděn.
Návrhy města Brna na úpravu formulace omezujících podmínek v návrhu smlouvy nebyly ze
strany ÚZSVM akceptovány, ÚZSVM trvá na uvedení omezujících a sankčních ustanovení do
tohoto návrhu smlouvy a požaduje projednání majetkových dispozic na základě smlouvy o
bezúplatném převodu v podobě, v jaké byly ze strany ÚZSVM navrženy. Městu bylo ze strany
ÚZSVM sděleno, že v případě, pokud město již teď ví, že by omezující ustanovení nebylo
schopno dodržet, má možnost nabýt pozemek do svého vlastnictví na základě kupní smlouvy,
která žádné omezující podmínky ohledně dispozice s pozemkem obsahovat nebude.
Závěr:
S ohledem na výše uvedené a za účelem dosažení majetkoprávního vypořádání předmětného
pozemku, na kterém se nachází účelová komunikace sloužící k bezplatnému parkování a veřejná zeleň
– okrasný park, trávník, je navrhováno schválit bezúplatné nabytí předmětného pozemku, z vlastnictví
České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města
Brna, za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími
podmínkami uvedené v materiálu.
V případě bezúplatného nabytí pozemku bude nutné po dobu 10 let respektovat ze strany
statutárního města Brna veškerá omezující ustanovení v přiloženém návrhu smlouvy a statutární
město Brno bude každoročně podávat ÚZSVM informační zprávy ohledně předmětného
pozemku o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu. Pokud vznikne pochybnost,
že by některá konkrétní činnost ve vztahu k převáděnému pozemku mohla znamenat porušení
omezujících ustanovení, bude nezbytné obrátit se vždy s dotazem na ÚZSVM, který se k tomuto
konkrétnímu případu vyjádří.
Komise majetková R8/KM/75 na svém zasedání konaném dne 17.03.2022 projednala materiál
pod bodem 75/18:
Hlasování: 8 - pro, 0 - proti, 0 - se zdržel
Členové komise majetkové Rady města Brna hlasováním doporučili ke schválení.
Usnesení bylo přijato.
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Rada města Brna R8/211. na své schůzi konané dne 30.03.2022 projednala materiál pod bodem č.
44:
Schváleno jednomyslně 6 členy.

-----

pro

pro

pro

-----

pro

-----

pro

-----

-----

pro

Stanoviska dotčených orgánů:
•

OÚPR MMB - nemá námitky k bezúplatnému nabytí pozemku do vlastnictví statutárního města
Brna

•

OŽP MMB - doporučuje bezúplatné nabytí pozemku do vlastnictví statutárního města Brna pro
sjednocení vlastnictví v území.

•

MČ Brno-Vinohrady – stanovisko bylo vyžádáno.

•

BKOM a.s. – doporučuje nabytí pozemku do vlastnictví statutárního města Brna.
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Pozemek p.č. 8753/1 v k.ú. Židenice
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Pozemek p.č. 8753/1 v k.ú. Židenice
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5224518t202'l-HMU1
ej. : uzsvM/B/38 I 93t2o21 -HMtJ'l

Cesk6 republika - 0iad pro zastupovAni st5tu ve v6cech majetkovfch
se sidlem Rasinovo nabfezi 390142, Nov6 M6sto, 128 00 Praha 2
za kterou pr6vn6 jedn6
feditet odboru Hospodaieni s majetkem st6tu
na z6klad6 Piikazu gener6lniho ieditele t. 6120'19 v platn6m zn6ni
Uzemni oracoviSt6 Brno
o-dbor Hospodaieni s majetkem st6tu, Piikop 1 1, 602 00 Brno
ICO:69797111
(d6le jen ,,pievodce")
a

Statut6rni m6sto Brno
se sidlem Dominik6nsk6 n6m6sti

19611 ,

602 00 Brno
prim6torkou

zastoupene
k podpisu smlouvy opr6vn6na
vedouci Majetkov6ho odboru
Magistr6tu mdsta Brna, na z5kladd pov6ieni ze dne 16.4.2018, d,.j. MM8116340712018
leo: 449927 85, Dte c2449927 85
bankovni spojeni: ridet tislo 11124622210800
(d5le jen,,nabyvatel")

uzavirli podle S 22 zAkona 6. 219t200O Sb., o majetku eesk6 republiky a ieiim vystupoveni
v pr5vnlch v^azich, v platnEm zn6ni (d6le jen ,,z6kon d. 219/2OOO Sb.") a $ 1746 a S 2055 a n6sl.
zdkona 6. 8912012 Sb., obdanskf zSkonik, v platn6m zn6ni (d6le jen ,,z5kon 6. 8912012 Sb.") tuto

SMLOUVU O BEZOPLATNEM PREVODU
VLASTNICKEHO PRAVA K NEMOVITE VECI
s oM EzuJiciluil PoDMiruxnul

e. BP - 21t123
ct.

1

.

t.

eesk6 republika je vlastnikem niZe uvedene nemovite vdci:
Pozemek:
parcela dlslo: 8753/1, druh pozemku: ostatni plocha, zpftsob vyuZiti: jin6 plocha,

.

zapsanf na listu vlastnictvi d. 60000, pro kat. rlzemi Zidenice, obec Brno, v katastru
nemovitostI veden6m Katastrelnim iiadem pro Jihomoravski kraj, Katastrdlnim pracovist6m
Brno - m6sto.
(d5le jen ,,piev6d6nf majetek")

2.

Ufad pro zastupovdnl st6tu ve v6cech majetkovlch je na z6klad6 bodu 14 el. CXVII
d6st stosedmn6ct6 zekona i. 32012002 Sb., o zm6n6 a zru3eni n6kten/ch zdkonir
v souvislosti s ukondenim dinnosti okresnich iiadrl, ve zn6n[ pozddjiich piedpis0, pi(sluinj
s piev6d6nlim majetkem hospodaiit, a to ve smyslu $ 9 z5kona 6. 219/2000 Sb.

1.

ct. tr.
Pievodce touto smlouvou bez[platn6 piev6di nabyvateli vlastnick6 prdvo k piev6d6n6mu
majetku, se vsemi soudSstmi ([6elov6 komunikace, trvale porosty), a nabyvatel je do sv6ho
vf ludn6ho vlastnictvi piij im6.
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Vlastnick6 pr6vo k piev6ddn6mu majetku se beziplatn6 piev6di z ditvodu veiejn6ho zAjmu,
v soufadu s ustanovenim S 22 odst. 3 z1kona C. 21912000 Sb. Na piev6d6n6m majetku je
situov6na rldelovd komunikace slouZici k bezplatn6mu parkovdnf a veiejnd zeleti - okrasnf
oark. trSvnIk.
Nabyvatel prohlaSuje, 2e se sezn5mil s faktickim stavem pieved6n6ho majetku.

er. rtt.
1.

Pievodce i nabyvatel shodne prohlasuji, 2e jim nejsou zndmy 25dn€ skutednosti, kter6 by
uzavieni t6to smlouvy brdnily.
Nabyvatel bere na v6dom[, Ze piev6d6nli majetek m[rZe blit dotden, se v5emi souvisejicimi
dopady, vedenim inZenlrskfch siti, kdy v piipad6 pochybnosti ohledn6 uloZeni inZenfrskfch
siti poskytnou nabyvateli bli25i informace jednotlivi (v ivahu piich6zejici) sprdvci
inZenfrskfch siti.
Pievodce prohla5uje, Ze mu nenl znemo, Ze by na piev5d6n6m majetku vdzla ndjakd dal5i
omezeni, zevazky di pr5vni vady.

cl. tv.
1.

Nabyvatel se zavazuje o pievdddnjr majetek i6dn6 pedovat a uZivat jej pouze k ideltm
uvedenlm v el. ll. odst. 2. t6to smlouvy. V piipad6 pievodu piev6d6n6ho majetku z divodu
veiejn6ho z6jmu nelze piev6d6nf majetek vyuZfvat ke komerdnim di jinfm vfd6le6nlm
Udel&m, nelze jej pronajimat ani pienechat do pachtu, ani takov6 nakl6d6ni strp6t. Toto
omezeni se sjedn6v6 na dobu 10 let od pr6vnich ridink0 vkladu vlastnick6ho pr6va dle t6to
smlouvy do katastru nemovitost[.

Nebudeli nabyvatel piev6d6nf majetek vyuZivat ve veiejn6m z6jmu v souladu
s ustanovenim et. ll. oost. 2. t6to smlouvy, anebo bude-li piev6d6ny majetek vyuZiv6n

ke komer6nim di jinfm vfd6le6nfm tidel0m, anebo bude-li piev6ddn:i majetek pronajimdn
di pienech6n do pachtu, nebo bude takov6 nakldrd5ni trp6no, zaplati nabyvatel pievodci
smluvni pokutu ve vlsi 10 % ceny zji5t6ne, kterou piev6d6ni majetek m6l ke dni pr6vnich
rldink0 zSpisu vlastnick6ho pr6va do katastru nemovitosti dle tehdy platneho cenov6ho
pfedpisu a pievodci rovn6Z vznikne pr6vo na odstoupeni od teto smlouvy. Smluvni pokutu
lze ulo2it i opakovan6 a lo za ka1d6 poru5eni jakdkoli smluvni povinnosti uveden6 v odst. 1.
V piipad6 opakovand ulo2en6 smluvnl pokuty musi pievodce nabyvateli vZdy pisemn6

ozndmit, Ze bylo zji5t6no poruSeni smluvnl povinnosti a termin, do kdy md b1/t toto poruSeni
smluvni povinnosti odstraneno. V piipad6, Ze nebude v tomto terminu poruSenl smluvni
povinnosti nabyvatelem odstran6no, bude smluvni pokuta ulozena opakovan6.
Nabyvatel se zavazuje, 2e po dobu uvedenou v et. tv. odst. 1. t6to smlouvy, tj. po dobu 10
let od pravnich r16ink0 vkladu vlastnick6ho prAva dle t6to smlouvy do katastru nemovitosti
nepievede (ani z 65sti), jinak nezcizi ani nezaliZi ve prospech tietf osoby pievSd6nf majetek.
V piipad6 poruSeni tohoto z6vazku se nabyvatel zavaz$e zaplatit pievodci smluvni pokutu
ve vf5i ceny tohoto piev6d6n6ho majetku obvykl6 v dan6m mlst6 a dase v dob6 poruSenl
zAvazku, nejm6n6 v5ak ve vlSi ceny zji5t6n6 dle cenov6ho piedpisu platn6ho ke dni nabyti
piev6d6n6ho majetku nabyvatelem. Uhradou t6to smluvni pokuty zavazek nepievest, jinak
nezcizit ani nezati2il pievird6n!' majetek zanik5.

4.

Nabyvatel je vsak oprSvn6n piev6d6nli majetek v nezbytn6m rozsahu smluvn-A zatizit
v6cnfm blemenem pro ridely z(izeni, provozu a tdiby sitd technick6ho vybaveni a vefeine
prosp65n6 stavby, popiipade k zajiSteni nezbytn6ho piistupu vlastnika k jeho stavb6.
Uhradu smluvnich pokut dle odst. 2. a 3. tohoto dlenku provede nabyvatel ve lh0t6 15 dnft
ode dne, kdy bude k zaplacenl smluvni pokuty pievodcem pisemn6 vyzv5n (tj. ode dne, kdy
mu vyzva k rihradE bude dorudena).
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7.

Bude-li zjist6ni smluvnl pokuty dle odst. 2. nebo dle odst. 3. tohoto dl6nku spojeno s n6klady
na vypracov5ni znaleck6ho posudku, piipadn6 s jinfmi 0deln6 vynalo2enfmi nSklady,
zavazuje se nabyvatel uhradit ityto n6klady, a to ve lhit6 15 dnfr pot6, kdy bude k jejich
zaplaceni pievodcem pisemn6 vyzven.

Pievodce je oprSvn6n kdykoliv b6hem lh0ty, stanoven6 vel. lV., odst. 1. kontroloval, zda
jsou vSechny omezujici podminky ze strany nabyvatele dodrZov5ny a nabyvatel je povinen
k tomu pfevodci poskytnout odpovidajici soudinnost.

8.

Nabyvatel je povinen vZdy do 31. 1. nesledujiciho roku piedat pievodci pravdivou a iplnou
pisemnou zprAvu o pln6ni podminek souvisejicich s pievodem z dOvodu veiejneho zdjmu
(viz. Cl. ll. odst. 2.) za rok piedch6zejici, tj. zpravu o zachov6ni a rozvoji aktivit, kter6 jsou
ve veiejn6m zSjmu akjehoZ zachovdni se nabyvatel v teto smlouve zav1zal, apod.
Za poruseni tohoto zavazku uhradi nabyvatel pfevodci smluvnl pokutu ve vfsi 2.000,- Kd,
a to ve lh[rt6 15 dnfr pot6, kdy bude k jejlmu zaplaceni pievodcem pisemnd vyzv5n.

q

Odstoupeni od t6to smlouvy pievodcem se nedotyk6 povinnosti nabyvatele zaplatit peneZita
pln6n[, na jejichZ fhradu dle t6to smlouvy vznikl pfevodci ndrok do data {dinnosti
odstouoeni.

10.

Odstoupeni od smlouvy musi bit v pisemn6 form6 a nabfv6 tidinnosti dnem doru6eni
nabyvateli. Odstoupenim se zdxazky z t6to smlouvy ru5i od pod6tku a smluvni strany si vr5ti
vSe, co si splnily, krom6 pen6Zitfch pln6n[, na jejichZ Ihradu vznikl pievodci nerok do data
Udinnosti odstoupeni.

ct. v.
1.

Vlastnicke prdvo k pieveden6mu majetku nablv6 nabyvatel zapisem do katastru
nemovitostl. Okamzikem pr'vnich tldinkfr zdpisu na nabyvatele piech'zeji veskera prdva
a povinnosti spojen6 s vlastnictvlm a uZiv6nim pfevad6n6ho majetku.

Smfuvnl strany se dohodly, 2e nAvrh na z6pis vkladu vlastnick6ho pr5va do katastru
nemovitosti poddvd pievodce.
J.

Pokud by pfislusnym KatastrSlnim iiadem byl n6vrh na zdpis vkladu vlastnick6ho prava
k pievdd6n6mu majetku dle t6to smlouvy pro nabyvatele pravomocnd zamitnut, fdastnlci
t6to smlouvy se zavazuji k sou6innosti sm6iujici k napln6ni v0le obou smluvnlch stran-

cr. vt.
1.

Smlouva

je

platn6 uzaviena okamZikem schv5leni piisluSniim ministerstvem podle

ustanoveni $ 22 zAkona 6. 21912000 Sb.

Smlouva nabfv6 rldinnosti dnem uveiejn6ni v registru smluv v souladu se z6konem
6,. 34012015 Sb., o zvle5tnich podmink6ch idinnosti n6kten/ch smluv, uveiejnovenl techto
smfuv a o registru smluv (zflkon o registru smluv), ve zn6ni pozd6jSich pfedpist:I.

Pievodce zasle tuto smlouvu sprSvci registru smluv k uveiejn6nl bez zbytedn6ho odkladu,
nejpozd6ji vsak do 30 dni od platn6ho uzavieni smlouvy. Pievodce pfed6 nabyvateli doklad
o uveiejn6ni smlouvy v registru smluv podle S 5 odst. 4 zikona d. 34012015 Sb., o registru
smluv, ve zn6ni pozd6jiich piedpis0, jako potvrzeni skutednosti, Ze smlouva nabyla
0dinnosti.
4.

Pro i6ely uveiejn6nl v registru smluv smluvnl strany navzajem prohlaiuji,

te

smlouva

neobsahuje Zdrdn6 obchodni tajemstvi.

Smluvni strany berou na v6dom[, Ze jsou svfmi projevy v6z6ny od okamZiku podpisu t6to
smlouvy.
o.

Smluvni strany se dohodly, 2e neni-li v t6to smlouvd stanoveno jinak,

fidi se

prdva

a oovinnosti smluvnich stran z6konem t).8912012 Sb. a z6konem d. 21912000 Sb.
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7.

smluvni strany se dohodly,. ze jak6koli zm6ny a dophiky t6to smlouvy jsou mo2n6 pouze
plsemnou formou, v podob6 oboustrann6 uzavienfch, vzestupn6 eistovanych dodatk0
smlouw.

8.

Poplatkov6
piedpisy.

9.

Tato smlouva je vyhotovena v p6ti stejnopisech. Pievodce obdr2i dv6 vyhotoveni, jedno
vyhotoveni obdrZi nabyvatel, jedno vyhotoveni bude urdeno pro piislu5n6 ministerstvo
a jedno vyhotoveni bude pouZito k z6pisu vlastnick6ho pr5va vkladem do katastru

a daiove povinnosti spojen6 s touto smlouvou se iidi piisluinfmi

prdvnimi

nemovitost[.

10. Nedifnou souddsti t6to smlouvy

je dololka

ziizeni), ve zn6n[ pozd6j5ich piedpisfr.

dle zflkona t,. 12g/2ooo sb., o obcich (obecni

11. Smluvni strany prohlaSuj[, Ze tuto smlouvu uzaviely svobodn6 a v62nC. nikoliv z Drinuceni
nebo omylu. Na d&kaz toho piipojuji sv6 vlastnorudni podpisy.

V Brn6 dne

V Brnd dne

Cesk6 republika - Uiad pro zastupovini
st6tu ve v6cech majetkovych

ieditel odboru
Hospodaieni s majetkem stdtu

vedouci Majetkov6ho odboru
Magistr6tu mdsta Brna

Piilohv:

Doloika dle z6kona

d

128/2000 sb., o obcich (obecni ziizeni), ve zn6ni pozd6j5ich piedpisr]
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DOLOZKA
ve smyslu ustanoveni $ 41 zikona i. 128/2000 Sb., o obcich
lobecni ziizeni), ve zn6ni pozd6j5ich piedpisti

Statutarni m6sto Brno prohla5uje, Ze ve5ker6 podminky podmitiujici platnost pr6vniho jedn5ni

mdsta byly splndny v souladu s ust. $ 41 zekona (,. 128|2OOO Sb., o obcich (obecnl ziizenl),
ve zndni pozd6j5ich piedpisr:r.

Bezrjplatn6 nabyti nemovit6 v6ci,

I

55O,OO Kd,

v k.

i.

a to pozemku parc. 6. 8753/1, hodnota v fdetnl

evidenci

2idenice, obec Brno, z vlastnictvi eesk6 republiky do vlastnictvi statut6rniho-

m6sta Brna, vdetn6 souhlasu m6sta s podminkami uvedenfmi v et. lV. smlouvy, bylo schv6leno

na zased6ni Zastupitelstva m6sta Brna d. ......................, konan6m dne .........................,
bod ..................

.

V Brn6 dne

vedouci Majetkov6ho odboru
Magistratu m6sta Brna
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