Rada města Brna
Z8/39. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 21.6.2022

191. Návrh na bezúplatné nabytí podílu id. ½ na pozemku p.č.
1526/230, v k.ú. Komín z vlastnictví ČR‑ÚZSVM na základě
smlouvy s omezujícími podmínkami
Anotace
Bezúplatné nabytí podílu id. ½ na pozemku p.č. 1526/230, v k.ú. Komín z vlastnictví ČR-Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových na základě smlouvy s omezujícími podmínkami do vlastnictví
statutárního města Brna s omezujícími a sankčními podmínkami pro město Brno. Smlouva o
bezúplatném převodu vlastnického práva č. BP-21/006 je přiložena formou informačního dokumentu.

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 15% 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, která je přístupná všem bez
omezení a slouží široké veřejnosti
2. neměnný postoj ÚZSVM, který trvá na uvedení omezujících a sankčních
ustanovení do tohoto návrhu smlouvy,
2. schvaluje

bezúplatné nabytí
podílu o velikosti id. ½ na pozemku
p.č. 1526/230, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 5 m2, v k.ú. Komín
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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 materiál na schůzi č. R8/223. dne 8. 6. 2022 a doporučila materiál
schválit.
Schváleno jednomyslně 7 členy.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

vedoucí odboru - Majetkový odbor
14.6.2022 v 12:16
Garance správnosti, zákonnosti materiálu
Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

vedoucí úseku - Úsek 2. náměstka primátorky
14.6.2022 v 08:51
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Důvodová zpráva
Orgánům města je předkládán k projednání materiál ve věci bezúplatného nabytí podílu o velikosti
id. ½ na pozemku p.č. 1526/230 v k.ú. Komín 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 pozemku
Na předmětném pozemku se nachází veřejná zeleň mezi plotem areálu a veřejným chodníkem při ul.
Kníničská. Předmětný pozemek je vklíněn mezi sousední pozemky veřejné zeleně, které jsou v majetku
statutárního města Brna.
Podíl o velikosti id. ½ na pozemku p.č. 1526/230 k.ú. Komín je již v majetku statutárního města Brna.
Pozemek p.č. 1526/230 v k.ú. Komín bude ve správě městské části Brno–Komín 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., ve znění pozdějších předpisů.
Smlouva o bezúplatném převodu pozemku č. BP-21/006 je platně uzavřena okamžikem podpisu
poslední smluvní stranou. 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 15% 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.
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.
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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 pozemky do svého vlastnictví na základě kupních smluv,
které žádné omezující podmínky ohledně dispozice s pozemkem obsahovat nebudou.

Závěr:
S ohledem na výše uvedené a za účelem dosažení majetkoprávního vypořádání předmětného
pozemku, na kterém je situována veřejná zeleň, 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.
Průběh projednání:

pro

pro

pro

pro

pro

pro

Ing. Havelka

p. Janíček

Mgr. Leder

Ing. Boleslav

Mgr. Nevrkla

Mgr. Haluza

p. Šafařík
pro

pro

nepřítomen

pro

Rada města Brna projednala materiál na schůzi č. R8/223. dne 8. 6. 2022 a doporučila materiál
schválit.

Róbert
Čuma

Ing. Fišer

Ing. Grund

RNDr.
Chvátal

Ing.
Kratochvíl

Mgr.
Suchý

Bc.
Koláčný
nepřítomen

JUDr.
Kerndl

pro

JUDr.
Oliva

nepřítomna

Mgr.
Hladík

Schváleno jednomyslně 7 členy.

JUDr.
Vaňková

pro

Ing. Trllo

Ing. Pokorný

Ing. Vašina

Bc. Doležal

Komise majetková RMB R8/KM/78 na svém zasedání konaném dne 28.04.2022 materiál projednala
pod bodem č. 78/14:
Hlasování: 10- pro, 0- proti, 0- se zdržel /11 členů
Usnesení bylo přijato.

pro

pro

pro

pro

---

pro

---

pro
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Stanoviska dotčených orgánů:
•

OÚPR MMB - nemá z územního hlediska námitek k bezúplatnému nabytí vlastnického práva
k předmětnému pozemku z vlastnictví České republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví statutárního města Brna.

•

OŽP MMB - doporučuje nabytí podílu id. ½ na předmětném pozemku z České republiky – Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna pro sjednocení
vlastnictví veřejné zeleně v území.
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Pozemek p.č. 1526/230 k.ú. Komín

10 m

RÚIAN: © ČÚZK, Katastr: © ČÚZK

1 : 374
Vytištěno v mapovém řešení Spinbox společnosti © T-MAPY
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Pozemek p.č. 1526/230 k.ú. Komín

10 m

Ortofoto: © ČÚZK, RÚIAN: © ČÚZK, Katastr: © ČÚZK

1 : 374
Vytištěno v mapovém řešení Spinbox společnosti © T-MAPY
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1

Ceski republika

- 0iad pro zastupovani st6tu ve v6cech majetkovfch
se sidlem Raiinovo nebieZi 390142, Nov6 M6sto, 128 O0 Praha 2,
ieditet odboru Hospodaieni s majetkem st6tu
za kterou pr6vn6 jedn6
na z6klad6 Piikazu gener5lniho ieditele 6. 6/2019 v platn€m zn6ni
Uzemni oracovi5t6 Brno
odbor Hospodaieni s majetkem stdtu, Piikop 11, 602 00 Brno
leo: 69797111
(d5le jen ,,pievodce")
a

Statut5rni m6sto Brno
se sidlem Dominikansk6 n6m6sti 19611.602 00 Brno.
zastouoen6 JUDr. Mark6tou Vafrkovou. orim6torkou
k podpisu smlouvy opr6vn6na
m6sta Brna, na z6klad6 pov6ieni ze dne 16. 4.2018, d.j. MMB/163407/2018
leo 44992785, Dl'e C244992785
bankovni spojeni: 06et Eislo
(diile jen,,nabyvatel")

uzavirli podle S 22 zAkona t.21912000 Sb., o majetku eesk6 republiky a jejim vystupov6ni

v pr5vnich vzlazich, v platn6m zndni (d6le jen ,,z5kon d. 21912000 Sb."), a S 1746 a $ 2055 a n6sl.
z{kona t.8912012 Sb., obdanskf zakonik (dale jen,,z6kon d. 8912012 Sb."), v platn6m zn6ni, tuto

SMLOUVU O BEZUPLATNEM PRCVOOU
VLASTNICKEHO PRAVA K NEMOVITE VECI

s oM EzuJicilvrr
i.

.

e esk5 republika

r

BP-2',H006
ct.

1

PoDMiru xnnn

t.

je vlastnikem podilu o velikosti id. y2 na niZe uveden6 nemovit6 v6ci

Pozemek:
parcela dislo: 1526/230, druh pozemku: ostatni plocha, zp&sob vyuZiti: jin6 plocha,

.

zapsan! na listu vlastnictvi d. 7189, pro kat. 0zemi Komin, obec Brno, v katastru nemovitosti

veden6m KatastrSlnim iiadem pro Jihomoravsk! kraj, Katastrelnim pracoviSt6m
Brno - m6sto (dele jen ,, piev5ddnf majetek").

2.

Ufad pro zastupovani stitu ve v6cech majetkovych je na z6klad6 OhlSseni o piisluSnosti
hospodaiit s majetkem st6tu 6.j. UZSVM/8i36912/2012-HMSO ze dne 15. 10.20'12 (dle ust.
g 10 pism. b) z6k. d. 21912000 Sb.) piisluSnf s piev6d6nfm majetkem hospodaiit, a to ve
smyslu S 9 zAkona 6. 21912000 Sb.

1.

2.

ct. tt.
Pievodce touto smlouvou bezfplatn6 piev6dl nabyvateli vlastnick6 prAvo k piev6d6nemu
majetku a nabyvatel je do sv6ho vlludn6ho vlastnictvi piijimS.

Vlastnick6 pr6vo k piev5d6n6mu majetku se bez0platnd piev6di z divodu veiejn6ho z6jmu,
v souladu s ustanovenim S 22 odst. 3 z6kona 6. 21912000 Sb., ve zn6ni pozddj5ich piedpisft.

Strana 9 / 13

Na pievdrd6n6m majetku se nachdzi veiejnd zelefi, kter6 je piistupnd v5em bez omezeni
a slou2i 5irok6 veiejnosti.

3.

Nabyvatel prohla5uje,

ie

se sezn6mil s faktickj/m stavem pievad6n6ho majetku.

cr.

1.

ttt.

:

Pievodce i nabyvatel shodn6 prohlaSuji, Ze jim nejsou zndmy 2ddn6 skutednosti, kter6 by
uzavieni t6to smlouvy brAnily.
Nabyvatel bere na v6domi,2e piev6d6nf majetek miZe byt dotden, se v5emi souvisejicimi
dopady, vedenim inZenyrsklich siti, kdy v piipad6 pochybnosti ohledn,S ulo2eni in2enfrskfch
siti poskytnou nabyvateli bliZSi informace jednotlivi (v lvahu pfichezejici) spr6vci in2enfrskfch
siti.
Pievodce prohlasuje, 2e mu neni znAmo,2e by na piev6d6n6m majetku vdzla n6jak5 dalsi
omezeni, zAvazky ii prevnl vady.

et. N.
1.

Nabyvatel $e zavazuje o pfevad6ny majetek i6dn6 pe6ovat a u2ivat jej pouze k {del&m
uvedenfm v el. ll. odst. 2. t6to smlouvy. V piipadd pfevodu pievdddn6ho majetku z d0vodu
veiejn6ho z6jmu nelze pievAd6n!' majetek vyuZlvat ke komer6nim 6i jinlim v!d6lednf m [6elrlm,
nelze jej pronajimat dni pfenechat do pachtu, ani takov6 nakl6d6ni strpdt. Toto omezeni se
sjedn6v6 na dobu 10 let od pr6vnlch r]dink0 vkladu vlastnick6ho preva dle t6to smlouvy do
katastru nemovitost[.
Nebude-li nabyvatel piev6d6n! majetek vyu2ivat ve veiejn6m z6jmu v souladu s ustanovenim
Cl. ll. odst. 2. t6to smlouvy, anebo bude-li piev6d6nli majetek vyuZiv6n ke komerdnim di jinym
vyid6le6nlim 0del[rm, anebo bude-li pievSd6nf majetek pronajim6n di pienech6n do pachtu,
nebo bude takov6 naklad6ni trp6no, zaplati nabyvatel pievodci smluvni pokutu ve v'!5i 15o/oz
ceny obvyklE pievdd6n6ho majetku ke dni pr6vnich 06inkr1 vkladu vlastnickeho pr6va
nabyvatele k piev6d6n6mu majetku do katastru nemovitostl a pievodci rovneZ vznikne prdvo
na odstoupenl od teto smlouvy. PakliZe by nebylo mo2n6 v1i5i smluvni pokuty stanovit
zpirsobem uvedenfm v piedchozi vdt6, zaplati nabyvatel pievodci smluvni pokutu ve v1i5i 15 %
z ceny zji5t6n6 dle ocehovaclho piedpisu platn6ho ke dni prevnich rldink0 vkladu vlastnick6ho
prava nabyvatele k pievdd6n6mu majetku do katastru nemovitosti. Smluvni pokutu lze ulozit i
opakovanE, a lo za kaid6 poru5eni jak6koli smluvni povinnosti uveden6 v odst. 1. V piipad6
opakovan6 ulo2en6 smluvni pokuty musi pievodce nabyvateli vZdy pisemn€ oznAmit,2e bylo
zjiSt6no poru5eni smluvni povinnosti a termin, do kdy md byt toto poru5enl smluvni povinnosti
odstrandno. V piipad6, Ze nebude v tomto terminu poruSeni smluvni povinnosti nabyvatelem
odstran6no. bude smluvni pokuta uloZena opakovan6.
Nabyvatel se zavazuje, 2e po dobu uvedenou v el. lV. odst. 1. t6to smlouvy, ti. po dobu 10 let
od pr5vnlch rjdinki vkladu vlastnick6ho pr6va dle teto smlouvy do katastru nemovitosti
nepievede (ani z d6sti), jinak nezcizi ani nezali2i ve prospdch tfet( osoby pievdd€n1i majetek.
V piipad6 poruSeni tohoto zdvazku se nabyvatel zavazuje zaplatit pievodci smluvni pokutu
ve vy6i ceny tohoto pievdd6n6ho majetku obvykl6 v dan6m mist6 a dase v dobd poruSeni
zevazku, ne.jm6n6 v5ak ve vf5i ceny zji5t6n6 dle cenov6ho piedpisu platn6ho ke dni nabyti
piev6d6n6ho majetku nabyvatelem. Uhradou t6to smluvni pokuty zAvazek nepievest, jinak
nezcizit ani nezatiZit piev6d6nf majetek zanikd.

4.

Nabyvatel je v5ak opr6vnCn pfevadeny majetek v nezbytn6m rozsahu smluvn6 zatiZit v6cnfm
biemenem pro (ttely ziizen(, provozu a [drzby sitd technick6ho vybaveni a veiejn6 prosp65n6
stavby, popiipadd k zajiSt6ni nezbytn6ho pilstupu vlastnlka k jeho stavb6.
Za poru5eni povinnosti nabyvatele dle t6to smlouvy nebude povaZov6no, pokud rozsah plochy
piev6d6n6ho majetku u2ivan6 ke komerdnlm di jinim vfd6lednfm idel0m bude pouze
omezenf a v rodnim prim6ru, vypodten6m dle nAsledujiclho vzorce, nebude provdd6n na ploie
v6t5i neZ 2O o/o celkovb plochy piev6ddn6ho majetku.
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Suma [A1; 4365/366]
"100

B*C

=

20%

kde fdaje ve vzorci znamenaji:
A1 aZ 365/366 plocha nemovitosti z celkov6 vyuZiteln6 plochy nemovitosti vyu2ita konkr6tni
den kalend6iniho roku ke komerdnlm di jinfm vld6lednfm ridelfrm (v m'?)
Suma [Al, A365i366] soudet A za v5echny kalend6ini dny kalendeiniho roku (v m2)
celkov6 vyuZiteln6 plocha nemovitosti (v m'z)
celkovi podet dnt kalendefniho roku (tj. 365 resp. 366 v piechodn6m roce)

B
C

6.

Uhradu smluvnich pokut dle odst. 2. a 3. tohoto dl5nku provede nabyvatel ve lhfrtd 15 dnrlr ode
dne, kdy bude k zaplaceni smluvni pokuty pievodcem pisemn6 vyzv6n (tj. ode dne, kdy mu
vfzva k ihrad6 bude dorudena).

7.

Bude-li zjistdni smluvni pokuty dle odst. 2. nebo dle odst. 3. tohoto dlanku spojeno s n6klady
na vypracov6ni znaleck6ho posudku, piipadn6 s jinlimi Ideln6 vynaloZenfmi n6klady, zavazuje
se nabyvatel uhradit ityto n6klady, a to ve lhfrt6 15 dn& pot6, kdy bude k jejich zaplaceni
pievodcem plsemn6 vyzv6n.

8.

Pievodce je oprdvn6n kdykoliv do uplynuti doby 1 0 let od prdvnich ridinkri vkladu vlastnick6ho
pr6va dle t6to smlouvy do katastru nemovitosti a d6le po n6sledujicich 365 kalenddinich dnl
po uplynuti t6to doby kontrolovat, zda jsou, resp. byly v5echny omezujici podminky ze strany
nabyvatele dodrZovSny a nabyvatel je povinen ktomu pievodci poskytnout odpovidajici
sou6innost, zejm6na umoZnit pievodci Setienl na mist6 a na vfzvu pievodce mu piedlo2it
po2adovan6 dokumenty. V pilpad6 poru5enItohoto zAvazku uhradi nabyvatel pievodci smluvni
pokutu ve vf5i 2 000 Kd, a to ve lhr:rtd 15 kalend6inlch dnO ode dne, kdy mu bude doru6ena
pisemne vfzva pievodce k zaplaceni smluvni pokuty. Smluvnl pokutu dle tohoto odstavce lze
uloZit i oDakovane.

9.

Odstoupeni od t6to smlouvy pievodcem se nedotike povinnosti nabyvatele zaplatit pen6Zit6
pln6ni, na jejichZ Uhradu dle t6to smlouvy vznikl pievodci n6rok do data idinnosti odstoupeni.

10.

Odstoupeni od smlouvy musi blit v pisemn6 form6 a nablvd ridinnosti dnem dorudeni
nabyvateli. Odstoupenlm se z5vazky z t6to smlouvy ru5i od pod6tku a smluvni strany si vr6ti
vse, co si splnily, krom6 pen62itfch pln6ni, na jejich2 ihradu vznikl pievodci n6rok do data
idinnosti odstoupeni.
Cl. V.

1.

Vlastnick6 pr6vo k piev6ddn6mu majetku nablv6 nabyvatel z6pisem do katastru nemovitosti.
OkamZikem prdvnlch ridink0 z6pisu na nabyvatele piech6zeji ve5kerd priva a povinnosti
spojen6 s vlastnictvim a uZiv6nim piev6d6n6ho majetku.
Smluvni strany se dohodly, 2e n5vrh na vklad vlastnickeho pr5va dle t6to smlouvy do katastru
nemovitosti podava pievodce.

by

byl n6vrh na z6pis vlastnick6ho pr5va
pro
nabyvatele pravomocn6 zamitnut, 0dastnici t6to
k piev6d6n6mu majetku dle t6to smlouvy
smlouvy se zavazqi k soudinnosti sm6iujici k napln6ni vile obou smluvnlch stran.
Pokud

piisluSnym katastrSln[m Iiadem

ct. vt.
1.

Smlouva je uzaviena a nabliv6 platnosti okamZikem podpisu posledni smluvni stranou.

Smlouva nabfvS tidinnosti dnem uveiejneni v registru smluv v souladu se z6konem
d,.340120'15 Sb., o zvl6Stnich podminkdrch fdinnosti n6ktenj'ch smluv, uveiejiov6nI t6chto
smluv a o registru smluv (z6kon o registru smluv), ve zn6ni pozddj5ich piedpis0.
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3.

Pievodce zaSle tuto smlouvu spr6vci registru smluv k uvefejneni bez zbytedn6ho odkladu,
nejpozd6ji v3ak do 30 dnfr od platn6ho uzavieni smlouvy. Pievodce pied6 nabyvateli doklad
o uveiejn6ni smlouvy v registru smluv podle g 5 odst. 4 zikona e. 340/2015 Sb., o regjstru
smluv, ve zn6ni pozd6j5ich piedpis0, jako potvzeni skutednosti, Ze smlouva nabyla

udinnosti.
4. Pro ridely uveiejn6ni v registru smluv smluvni strany navzSjem prohla5uji, Ze smlouva
neobsahuje Z6dn6 obchodni tajemstvi.

5.

Smluvni strany berou na v6domi, Ze jsou svlimi projevy v6z6ny od okamiiku podpisu t6to
smrouvy.

6.

Smluvni strany se dohodly, 2e neni-li v t6to smlouv6 stanoveno jinak,

iidi se prdva

a povinnosti smluvnich stran z6konem E.8912012 Sb. a zekonem d. 21912000 Sb.

7.

Smluvni strany se dohodly, Ze jak6koli zm6ny a doplfrky t6to smlouvy jsou moZn6 pouze
pisemnou formou, v podob6 oboustrann6 uzavienfch, vzestupn6 dislovanli'ch dodatk[r
smtouvy.

8.

Poplatkov6

a

dariov6 povinnosti spojen6

piedpisy.

9.

s touto smlouvou se iidi piisluSnfmi

pr6vnimi

Tato smlouva je vyhotovena ve dtyiech stejnopisech. Pievodce obdrZi dv6 vyhotoveni, jedno
vyhotoveni obdrli nabyvatel a jedno vyhotoveni bude pouZito k z6pisu vlastnick6ho pr6va
vkladem do katastru nemovitosti.

t6to smlouvy je dololka dle zakona
pozd6j5ich
piedpisir.
ziizeni), ve znenl

10. Nedifnou sou66sti

t.

12812000

sb., o obcich (obecni

11. Smluvnl strany prohla5uji, Ze tuto smlouvu uzaviely svobodn6 a v62n6, nikoliv z piinuceni nebo
omylu. Na dikaz toho piipojuji sv6 vlastnorudnl podpisy

V Brn6 dne

V Brn6 dne

Gesk6 republika - 0iad pro zastupov6ni
statu ve vecech majetkovfch

ieditel odboru
Hospodaieni s majetkem stAtu

vedouci Majetkov6ho odboru
Magistr6tu m6sta Brna

Piiloha:
Dolo2ka dle zSkona a. 12812000 Sb., o obcich (obecni ziizeni), ve zn6ni pozd6jiich piedpisfr.
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DOLOZKA
ve smyslu ustanoveni S 41 zakona i,, 12812000 Sb., o obcich
(obecni ziizeni), ve zndni pozd6j5ich piedpist

Statut6rni m6sto Brno prohla5uje, 2e ve5ker6 podminky podmifiujici platnost pr6vniho jedn5ni
m6sta byly spln6ny v souladu sust. S 41 zekona 6,. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni),
ve zn6ni pozd6j5ich piedpistl.

Bez(platn6 nabyti nemovit6 vdci, a to spoluvlastnick6ho podilu o velikosti id. % pozemku
parc. d. 15261230 (hodnota v idetnt evidenci 4.090,- Kd) v k. tj. Komin, obec Brno, z vlastnictvi
desk6 republiky do vlastnictvi statutarniho m6sta Brna, vdetnd souhlasu m6sta s omezujicimi
podminkami uvedenlimi v 0t. tV. t6to smlouvy, bylo schv6leno na zased6nl Zastupitelstva m6sta
bod ................
Brna 6. .......................I...., konan6m dne .... ... ... ......

V Brn6 dne

vedoucI Majetkov6ho odborMagistr6tu mdsta Brna
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