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

134. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p.č. 616/3 a p.č. 616/4,
v k.ú. Bystrc z vlastnictví ČR ÚZSVM na základě smlouvy s
omezujícími podmínkami
Anotace
Bezúplatné nabytí pozemků p.č. 616/3 a p.č. 616/4 v k.ú. Bystrc 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
nemovitým věcem s omezujícími podmínkami č. BP-21/102.

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 nemovitým věcem 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 veřejná zeleň, protihluková stěna (součástí
stavby dráhy) a zpevněná plocha (sloužící jako chodník pro pěší)
2. neměnný postoj ÚZSVM, který trvá na uvedení omezujících a sankčních
ustanovení do tohoto návrhu smlouvy,
2. schvaluje

bezúplatné nabytí
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pozemků
p.č. 616/3 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, o výměře 32 m2, v k.ú.
Bystrc
p.č. 616/4 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, o výměře 8 m2, v k.ú.
Bystrc
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 nemovitým věcem s omezujícími
podmínkami, která tvoří přílohu č...... tohoto zápisu.

Stanoviska
Rada města Brna projednala na schůzi č. R8/214 dne 13.04.2022 a doporučila Zastupitelstvu města
Brna ke schválení.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

vedoucí odboru - Majetkový odbor
10.5.2022 v 12:15
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
Orgánům města je předkládán k projednání materiál ve věci bezúplatného nabytí pozemků v k.ú.
Bystrc uvedených 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 pozemků
Předmětné pozemky se nachází dle Územního plánu města Brna v území, pro které byl rozsudkem
Nejvyššího správního soudu č.j. 9 Ao 1/2010-84 ze dne 27.5.2010 zrušen Územní plán města Brna. Dle
zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje jsou pozemky situovány v koridoru silnice DS40 I/43
Troubsko (D1) – Kuřim včetně souvisejících staveb (veřejně prospěšné stavby). Dle návrhu nového
územního plánu města Brna je pozemek p.č. 616/4 v k.ú. Bystrc součástí plochy pro dopravu, pozemek
p.č. 616/3 k.ú. Bystrc je situován v ploše smíšené obytné – C, kde bude opět plnit funkci veřejného
prostranství – veřejného chodníku a veřejné zeleně.
Pozemek p.č. 616/3 v k.ú. Bystrc tvoří asfaltový chodník na ul. Nad Dědinou a pozemek p.č. 616/4 v
k.ú. Bystrc je navazující na uvedený chodník a je na něm trávník a protihluková stěna v blízkosti
tramvajové tratě.
Nabyvatel bere na vědomí, že k předmětnému pozemku bylo zřízeno věcné břemeno:
1) Zřizování a provozování vedení inženýrské sítě – zemní kabel veřejného osvětlení dle smlouvy v
rozsahu GP č. 3315-030/2017, s oprávněním pro Technické sítě Brno, akciová společnost,
Barvířská 822/5, 602 00 Brno - Zábrdovice, IČO: 25512285, a to na základě Smlouvy o zřízení
věcného břemene - úplatné, č.j. UZSVM/B/33310/2017-HSPH, ze dne 16.8.2017, právní účinky
zápisu ke dni 29.9.2017.
Pozemek p.č. 616/3 v k.ú. Bystrc bude ve správě městské části Brno – Bystrc dle čl. 22 a 30 Statutu
města Brna. Pozemek p.č. 616/4 v k.ú. Bystrc ve správě Dopravního podniku města Brna, a.s.
Vlastnické právo k předmětným pozemkům se bezúplatně převádí z důvodu veřejného zájmu, v souladu
s ustanovením § 22 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., a v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb., o
drahách, ve znění pozdějších předpisů.
Smlouva o bezúplatném převodu pozemků č. BP-21/102 je platně uzavřena okamžikem schválení
příslušným ministerstvem podle ustanovení § 22 zákona č. 219/2000 Sb. Smlouva nabývá účinnosti
dnem 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. pozemky využívat ve veřejném zájmu a nevyužívat je ke komerčním či jiným výdělečným účelům,
nepronajímat je 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 pozemcích 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
převáděných pozemků pouze ve veřejném zájmu a bez možnosti jejich 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 předmětných pozemků se nepředpokládá, že by byly pozemky využity k jinému účelu, než jak je
dosud využíván, a za tímto účelem jsou ze strany ÚZSVM převáděny.
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 pozemky do svého vlastnictví na základě kupních smluv,
které žádné omezující podmínky ohledně dispozice s pozemky obsahovat nebudou.

Závěr:
S ohledem na výše uvedené a za účelem dosažení majetkoprávního vypořádání předmětných
pozemků, na kterých je situována veřejná zeleň, je navrhováno schválit bezúplatné nabytí předmětných
pozemků, 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 nemovitým věcem s omezujícími podmínkami uvedené v materiálu.
V případě bezúplatného nabytí pozemků 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 předmětných
pozemků o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu. Pokud vznikne pochybnost,
že by některá konkrétní činnost ve vztahu k převáděným pozemkům 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/76 na svém zasedání konaném dne 24.03.2022 projednala materiál
pod bodem 76/23:
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 R8/214. na své schůzi konané dne 13.04.2022 projednala materiál pod bodem
č. 42:
Schváleno jednomyslně 10 členy.
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Stanoviska dotčených orgánů:
OÚPR MMB - nemá z územního hlediska námitek k bezúplatnému nabytí vlastnického práva
k předmětným pozemkům z vlastnictví České republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví statutárního města Brna.
OŽP MMB - nemá námitek k bezúplatnému převodu předmětných pozemků z vlastnictví ČR-ÚZSVM
do vlastnictví SMB.
MČ Brno-Bystrc – souhlasí s bezúplatným nabytím předmětných pozemků do majetku statutárního
města Brna, souhlasí s budoucí správou pozemku p.č. 616/3 v k.ú. Bystrc, nesouhlasí s budoucí
správou pozemku p.č. 616/4 v k.ú. Bystrc, jehož údržbu provádí Dopravní podnik města Brna, a.s.
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Pozemky p.č. 616/3 a p.č. 616/4 v k.ú. Bystrc

M 251/146 | 3251/145

10 m

© TopGis, s.r.o., datum snímkování: 3. 3. 2021, RÚIAN: © ČÚZK, Katastr: © ČÚZK

1 : 474
Vytištěno v mapovém řešení Spinbox společnosti © T-MAPY
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10 m

RÚIAN: © ČÚZK, Katastr: © ČÚZK

1 : 548

Vytištěno v mapovém řešení Spinbox společnosti © T-MAPY
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4376218,12021-HMU1
Cj. :

uzsvM/B/31 763t2o2't -HMU 1

eesk5 republika - Uiad pro zastupov6ni stitu ve v6cech majetkovfch
se sidlem Ra5inovo nAbieZi
Nov6 M6sto, 128 O0 Praha 2,
feditel odboru Hospodaieni s majetkem st6tu
za kterou pr6vn6 jedn6
na z6klad6 Piikazu gener6lnlho ieditele e.612019 v platn6m zn6ni
Uzemni oracovi5t6 Brno
odbor Hospodaieni s majetkem st6tu, Piikop 11, 602 00 Brno
ICO: 69797111
(d6le jen ,,pievodce")
a

Statut6rni m6sto Brno
se sidlem Dominik5nsk6 n6m6sti 19611, 602 00 Brno,
prim6torka
kter6 zastupuje
podpisu
k
smlouvy opr6vn6na
vedouci Majetkov6ho odboru
Magistr6tu m6sta Brna, na z6klad6 pov6ieni ze dne 16. 4. 2U8, e.j. MMB|1634O712018
ICO: 44992785, DIC: C244992785
bankovnl spojeni:
(dele jen,,nabyv

uzavirli podle S 22 z6kona 6. 21912000 Sb., o majetku eesk6 republiky a jejim vystupov6ni

v prdvnich vztazich, v platn6m zn6ni (d5le jen ,,z6kon t" 219|2OOO Sb.") a S 1746 a $ 2055 a n6sl.
zdkona d. 8912012 Sb., obdanskf zdkonlk, v platn6m zn6ni (dele jen ,,z6kon d. 8912012 Sb.") tuto

SMLOUVU O BEZOPLATNEM PNCVOOU
VLASTNICKEHO PRAVA K NEMOVITYM VECEUI
s oM Ezu JicitvtI PoDMIr,r xRlvlI

6. B P -21 l',l O2
ct.

1.

t.

eesk6 republika je vlastnikem niZe uvedenfch nemovitich veci:
Pozemky:

.
.

parcela 6islo: 616/3, druh pozemku: zastav6n6 plocha
zboieniSt6

parcela 6islo: 616/4, druh pozemku: zastav6n6 plocha

a

n6dvoii, zp0sob vyu2iti:

a

n6dvoii, zp[rsob vyu2iti:

zboieniSt6

zapsan6 na listu vlastnictvi d. 60000 pro katastralni Uzemi Bystrc, obec Brno, v katastru
nemovitosti veden6m Katastr6lnim fiadem pro Jihomoravskf kraj, Katastr6lnim pracovi5t6m
Brno-m6sto.
(diile jen ,,pieviddnf majetek").

2.

Ofad pro zastupovani st6tu ve v6cech majetkovlich je na z6kladd Ohl6Seni piislu5nosti
hospodaiit s majetkem st5tu dle $ 29 z6kona t,.2O1|2OO2 Sb., o Ofadu pro zastupov6ni statu
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ve vdcech majetkovych, ve zneni pozd6j5ich piedpis0, pfislusni s pfev6d6nim majetkem
hospodaiit, a to ve smyslu $ 9 z5kona 6. 219/2000 Sb.

ct.
1.

tt.

Pievodce touto smlouvou beziplatnd pievddi nabyvateli vlastnick6 prSvo k piev6d6n6mu
majetku se v5emi soud5stmi (zpevn6n6 plocha nezaiazen6 na pozemku parc. 6. 616/3, k. 11.
Bystrc) a nabyvatel je do sv6ho vfludn6ho vlastnictvi piijim6.
Vlastnick6 prdvo k piev6d6n6mu majetku se bez{platnrb piev{di z d[rvodu veiejn6ho zAjmu,
v souladu s ustanovenim $ 22 odst. 3 z6kona 6. 219|2OOO Sb. a v souladu se z6konem
t,. 26611994 Sb., o dr5h6ch, ve zndnI pozd6j5ich piedpisr]. Na pozemku parc. 6. 616/3, k. ri.
Bystrc se nachezi vefeine zeleh a zpevn6nd plocha neza(azenA slouZici jako chodnik pro
p65i, na pozemku parc. d. 616/4, k. 0. Bystrc se nachSzi veiejn6 zeleri a protihlukovd st6na,
kter6 je soud6sti stavby dr6hy, slou2ici k 6innosti, kter6 je dle zvld5tnfch zdkoni veiejnou
sluZbou nebo veiejnym ikolem, kter6 je nabyvatel povinen plnit.

J.

Nabyvatel prohlaiuje, 2e se sezn6mil s faktickim stavem piev6d6neho majetku.

ct. ilt.
1.

Pfevodce i nabyvatel shodn6 prohlasuji, Ze jim nejsou znSmy Z6dn6 skute6nosti, kter6
by uzavieni t6to smlouvy brenily.

majetku bylo ziizeno v5cn6 bfemeno ziizov{ni a provozov6ni vedeni
inZenlirsk6 s[t6 - zemni kabel veiejn6ho osvdtleni dle smlouvy v rozsahu GP 331503012017, s oprevnenim pro Technick6 sit6 Brno, akciov6 spolednost, Barvifske 82215,
602 OO Brno - Z6brdovice, leo: 25512285, a to na zSklade Smlouvy o ziizeni v6cn6ho
bfemene - Uplatn6, d.j. UZSVMiB/33310/2017-HSPH, ze dne 16. 8.2017, prdvni fdinky
K pievSd6n6mu

zdoisu ke dni 29. 9.

2O17

.

Nabyvatel bere na v6dom[, Ze piev5d6nf majetek m&Ze biit dotden, se v5emi souvisejicimi
dopady, i vedenim dal5ich inZenfrskfch siti, kdy v piipadd pochybnosti ohledn6 uloZeni
inZenfrsklch siti poskytnou nabyvateli bliZ5i informace jednotlivi (v 0vahu piich5zejici)
spr6vci inZenf rsklich siti.
Nabyvatel bere na v6dom[,2e se na d5sti piev5d6n6ho majetku nach5zi protihlukov5 st6na,
kterd neni ve vlastnictvi pievodce a neni piedm6tem pievodu.

Nabyvatel bere na v6domi, 2e piev6d6nf majetek se dle konceptu UPmB nach6zi v tlzemi,
kde do budoucna nelze vyloudit zmCnu ve funkdnim vyuZiti piev6d6n6ho majetku.
o.

Pievodce prohlaSuje, 2e mu neni znemo,2e by na pievdd6n6m majetku v6zla n6jak6 dalSl
omezeni, zevazky di pr6vni vady.

ct. tv.
1.

Nabyvatel se zavazuje o piev6d6nf majetek i6dn6 pe6ovat a u2ivat jej pouze k 0del&m
uvedenlm v el. ll. odst. 2. t6to smlouvy. V piipad6 pievodu piev6d6n6ho majetku z divodu
veiejn6ho z6jmu nelze pievdddnf majetek vyuZivat ke komerdnim 6i jinlm vlid6lednfm
06el0m, nelze jej pronajimat ani pienechat do pachtu, ani takov6 nakl6deni strpet. Toto
omezenl se sjedn6v6 na dobu 10 let od pr5vnlch 0dink& vkladu vlastnick6ho prdva dle t6to
smlouw do katastru nemovitost[.
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2.

3.

Nebudeli nabyvatel piev6d6nli majetek vyuZivat ve veiejn6m z6jmu v souladu s ustanovenim
Cl. ll. odst. 2. t6to smlouvy, anebo bude-li piev6d6nf majetek vyuZiv6n ke komerdnim di jinfm
vyddlednim Udelftm, anebo budeJi piev6d6nli majetek pronajimdn di pienech6n do pachtu,
nebo bude takov6 naklSd6n[ trpeno, zaplati nabyvatel pievodci smluvni pokutu ve vyisi 10 %
ceny zji5t6n6, kterou pievAdenSi majetek m6l ke dni pr6vnich rldink0 z5pisu vlastnick6ho
pr6va do katastru nemovitosti dle tehdy platn6ho cenov6ho piedpisu a pievodci rovn62
vznikne pr6vo na odstoupeni od t6to smlouvy. Smluvni pokutu lze uloZit i opakovan6 a to za
kaZd6 poruSeni jak6koli smluvnl povinnosti uveden6 v odst. 1 ve vztahu ke ka2d6 jednotliv6
piev6d6n6 nemovite veci uveden6 vCl. 1.. V piipad6 opakovan6 uloZen6 smluvni pokuty
musi pievodce nabyvateli v2dy plsemn6 oznamit, 2e bylo zjist6no poru5eni smluvni
povinnosti a termin, do kdy m6 blit toto porusenl smluvni povinnosti odstran6no. V piipad6,
Ze nebude v tomto terminu poruseni smluvni povinnosti nabyvatelem odstrandno, bude
smluvni pokuta uloZena opakovan6.
Nabyvatel se zavazuje, Ze po dobu uvedenou v el. lV. odst. 1. t6to smlouvy, tj. po dobu 10 let

od prdvnich Odink0 vkladu vlastnick6ho prdva dle t6to smlouvy do katastru nemovitosti

nepievede (ani z d6sti), jinak nezcizi ani nezaliZi ve prosp6ch tieti osoby piev6ddnli majetek.
V piipad6 poruSenf tohoto z6vazku se nabyvalel zavazule zaplatit pievodci smluvni pokutu ve
vfSi ceny tohoto pfeved6n6ho majetku obvykl6 v dan6m mist6 a dase v dob6 poru5eni
zevazku, nejm6n6 v5ak ve v!5i ceny zji5t6n6 dle cenov6ho piedpisu platn6ho ke dni nabyti
piev6ddn6ho majetku nabyvatelem. Uhradou teto smluvni pokuty zavazek nepiev6st, jinak
nezcizit ani nezati2it pievdddnf majetek zanikd.

4.

Nabyvatel je v5ak opr6vn6n piev6d6n! majetek v nezbytn6m rozsahu smluvn6 zatiZit v6cnfm
biemenem pro idely ziizeni, provozu a ildrZby sit6 technick6ho vybaveni a veiejn6
prosp63n6 stavby, popfipad6 k zajiSt6ni nezbytn6ho piistupu vlastnika k jeho stavbE.

5.

0hradu smluvnich pokut dle odst. 2. a 3. tohoto dl6nku provede nabyvatel ve lhrltd 15 dnr]
ode dne, kdy bude k zaplaceni smluvni pokuty pievodcem plsemn6 vyzv6n (tj. ode dne, kdy
mu vlzva k {hrad6 bude dorudena).

6.

Bude-li zji5t6ni smluvni pokuty dle odst. 2. nebo dle odst. 3. tohoto 6ldrnku spojeno s naklady
na vypracov6ni znaleck6ho posudku, piipadn6 s jinlimi 6deln6 vynaloZenlmi n6klady,
zavazuje se nabyvatel uhradit ityto n6klady, a to ve lhit6 15 dnt pot6, kdy bude k jejich
zaplaceni pievodcem pisemn6 vyzvdn.

7.

Pievodce je opr6vn6n kdykoliv bdhem lh&ty, stanoven6 v et. tV., odst. 1. kontrolovat, zda jsou
v5echny omezujicl podminky ze strany nabyvatele dodr2ov6ny a nabyvatel je povinen k tomu
pievodci poskytnout odpovidajici soudinnost.

8.

je povinen vzdy do 31. 1. n5sledujiciho roku piedat pievodci pravdivou a Uplnou
pisemnou zpr6vu o plndni podminek souvisejicich s pievodem z dfrvodu veiejn6ho z5jmu
(viz. Cl. ll. odst. 2.) za rok piedch6zejici, tj. zprdvu o zachov6ni a rozvoji aktivit, Ker6 jsou
ve veiejn6m zt4mu a k jehoZ zachov6ni se nabyvatel v t6to smlouv6 zavAzal, apod.
Za poruSeni tohoto zAvazku uhradi nabyvatel pievodci smluvni pokutu ve vfSi 2.000,- Kd,
a to ve lhfrt6 15 dn0 pot6, kdy bude k jejfmu zaplaceni pfevodcem pisemn6 vyzv6n.

9.

Odstoupeni od t6to smlouvy pievodcem se nedotfkd povinnosti nabyvatele zaplatit pene2it6
pln6ni, na jejichZ [hradu dle t6to smlouvy vznikl pievodci ndrok do data idinnosti odstoupeni.

10.

Odstoupeni od smlouvy musi blt v pisemn6 forme a nabliv5 ridinnosti dnem dorudenf
nabyvateli. Odstoupenim se z6vazky z t6to smlouvy ru5i od po66tku a smluvni strany si vr6ti
vSe, co si splnily, kromd pen6Zitfch plneni, na jejich2 ihradu vznikl pievodci n5rok do data
Idinnosti odstouoeni.

Nabyvatel
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ct. v.

1.

Vlastnick6 pr6vo k piev6d6n6mu majetku nabSiv5 nabyvatel zapisem do katastru nemovitosti.
OkamZikem pr6vnich tidinkrl z5pisu na nabyvatele piech6zeji ve5ker6 prAva a povinnosti
spojen6 s vlastnictvim a uiivAnim piev5d6n6ho majetku-

2.

Smluvni strany se dohodly, Ze n6vrh na z6pis vkladu vlastnickeho prava do katastru
nemovitosti poddva pievodce.

3.

Pokud by piislusnfm Katastralnlm tiiadem byl nSvrh na zdpis vkladu vlastnick6ho pr5va
k pievAd6n6mu majetku dle t6to smlouvy pro nabyvatele pravomocn6 zamitnut, tidastnici t6to
smlouvy se zavazuji k soudinnosti sm6iujici k naplndni vile obou smluvnich stran.

ct. vt.

1.

Smlouva

je

platnE uzaviena okamZikem schv6leni piislu5nfm ministerstvem podle

ustanoveni $ 22 z6kona d. 21912000 Sb.

2.

Smlouva nabfvd 0dinnosti dnem uveiejn6nl v registru smluv v souladu se z6konem
e.34012015 Sb., o_ zvl65tnich podminkdch ridinnosti n6ktenich smluv, uveiejfrovdni t6chto
smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve zn6ni pozddj5ich piedpisft.

3.

Pievodce zasle tuto smlouvu spr6vci registru smluv k uveiejneni bez zbyte6n6ho odkladu,
nejpozd6ji vsak do 30 dnfl od uzavienl smlouvy. Pievodce pfeda nabyvateli doklad
o uvefejn6ni smlouvy v registru smluv podle $ 5 odst. 4 zAkona t. 34012015 Sb., o registru
smluv, ve zn6ni pozddjSich piedpis0, jako potvaeni skutednosti, Ze smlouva nabyla
idinnosti.

4.

Pro ridely uveiejn6ni v registru smluv smluvnl strany navzejem prohlaiuji,
neobsahuje i6dn6 obchodni tajemstvi.

5.

Smluvni strany berou na vddomi, Ze jsou svfmi projevy v6z6ny od okamZiku podpisu t6to

ie

smlouva

smrouvy.

6.

Smluvnl strany se dohodly, Ze neni-li v t6to smlouv6 stanoveno jinak,

iidi se

prdrva

a oovinnosti smluvnich stran z6konem t,.8912012 Sb. a z6konem 6. 21912000 Sb.

7.

Smluvnl strany se dohodly, Ze jak6koli zm6ny a doplhky t6to smlouvy jsou moZn6 pouze
pisemnou formou, v podob6 oboustrannE uzavien'fch, vzestupn6 dislovanfch dodatkft
smlouvy.

8.

Poplatkov6

a dahov6 povinnosti spojen6 s touto smlouvou se lidi piislu5nfmi

prdvnimi

piedpisy.

9.

Tato smlouva je vyhotovena v pCti stejnopisech. Pievodce obddi dve vyhotoveni, jedno
vyhotoveni obdrZi nabyvatel, jedno vyhotoveni bude urdeno pro piislu5n6 ministerstvo
a jedno vyhotoveni bude pouzito k z6pisu vlastnick6ho prdva vkladem do katastru
nemovitosti.

10. Nedilnou souddstf t6to smlouvy je doloZka dle z6kona 6. 12812000 Sb., o obcich (obecni
ziizeni), ve zn6ni pozddj5ich piedpis[t.

L
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11. smluvni slrany prohlaSuji,

2e- tuto smlouvu uzaviely svobodn6
nebo omylu. Na d0kaz toho piipojuji sv6 vlastnorudni podpisy.

V Brn6

dne

a

v62n6, nikoliv

z piinuceni

V Brn6 dne

Gesk5 republik a - liad pro zastupovfni
stitu ve v6cech majetkovfch

ieditel odboru
Hospodaieni s majetkem st6tu

Piiloha: DoloZka dle zakona d.

piedpis0

12812000 Sb.,

vedouc[ Majetkov6ho odooru
Magistr5tu mdsta Brna

o obcich (obecni ziizeni), ve zn6ni pozd6j5ich
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DOLOZKA
ve smyslu ust. S 41 zekona 6. 128/2000 Sb.,
o obcich (obecni ziizeni), ve zn6ni pozd6j5ich piedpis0

Bezfplatn6 nabyti piev6ddn6ho majetku, a to pozemku parc. d. 616i3, hodnota v idetni evidenci
15 360,00 Kd, a pozemku parc. d.616/4, hodnota v ridetni evidenci 3 840,00 Kd, oba vk. 0.
Bystrc, obec Brno, z vlastnictvi eesk6 republiky do vlastnictvi statutarniho mesta Brna, vdetn6
souhlasu m6sta s podminkami uvedenimi v et. tv. t6to smlouvy, bylo schv6leno na zased5nl
Zastupitelstva m6sta Brna 6. ................., konan6m dne ...................., bod ..............., ,

V Brn6 dne

vedouci Majetkov6ho odboru
Magistr6tu mdsta Brna
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