USNESENÍ
z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra konaného dne
21.06.2017
Zastupitelstvo města Stříbra:
I. BERE NA VĚDOMÍ:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Zprávu o kontrole plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva města Stříbra v předloženém
rozsahu bez připomínek s konstatováním:
Splněno: 20/V1, 7; 23/VI/12; 25/VII/1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18; 24/VI/9;
25/VII/19
Nesplněno:
Trvá: 23/V/12; 33/IV/11 c), d), e); 39/IV/18; 2/VII/4; 6/V/9; 9/VII/9; 10/V/4; 11/IV/18, 19, 20;
15/VI/13, 15; 16/V/10; 19/V/8; 21/V/9, 10; 22/III/5; 23/VI/3; 24/VI/2, 6, 7; 25/VII/4, 9, 16, 17
Plněno průběžně v pracovním pořádku: 33/IV/11 c), d), e); 9/VII/9; 16/V/10; 24/VI/2; 25/VII/4
Dlouhodobě sledované úkoly: 2/VII/4; 6/V/9; 11/IV/18, 19, 20; 15/IV/13; 19/V8
Zápis z 25. jednání Finančního výboru ze dne 13.06.2017.
Zápis z 23. jednání Výboru výstavby, územního plánování a Fondu rozvoje bydlení ze dne
05.06.2017.
Zápis z 22. jednání Kontrolního výboru ze dne 12.06.2017.
Zápis ze 14. jednání Výboru pro zdravotnictví, sociální otázky a pečovatelskou službu.
Odstranění zjištěných nedostatků uvedených v příloze B Zprávy o přezkoumání hospodaření
územního celku za období od 01.01.2016 do 31.12.2016 v průběhu projednávání zprávy tj. do
data předání zprávy 31.05.2017. Těmito nesprávnými úkony nevznikla městu Stříbru žádná
škoda.
Rezignaci Ing. Petra Strankmüllera na výkon mandátu zastupitele ke dni 31.05.2017.
Vznik mandátu zastupitele MVDr. Josefa Steinera ode dne 01.06.2017.

II. SCHVALUJE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Program jednání 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra s doplněním a pozměňovacími
návrhy.
Zpracovatele zápisu Marcelu Novákovou a ověřovatele zápisu ve složení: Mgr. Květoslava
Špilerová, Karel Neuberger, MBA.
Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Jiří Bohuslav, Blahoslav kupec, Ing. Miroslav Šimek.
Prodloužení termínu u úkolu: 22/III/5 a 23/VI/3 do 10.09.2017.
Majetkoprávní úkony s konkrétními podmínkami uvedenými v příloze č. 01 tohoto usnesení.
Uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci na prodej souboru nemovitostí uvedených níže
v bodech a) až g) o celkové výměře 90.257 m2 za dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši
35.554.750,- Kč bez DPH (dále jen „Předmětné nemovitosti“) dle podmínek Smlouvy o koupi
nemovité věci, která je přílohou č. 06 tohoto usnesení:
a) parcela č. 1025/107 o výměře 45.499 m2, ostatní plocha – jiná plocha, která vznikla
oddělením z původního pozemku parc. č. 1025/1 o výměře 127.586 m2, ostatní plocha –
jiná plocha, a to na základě geometrického plánu č. 3485-144/2016
b) parcela č. 1025/108 o výměře 263 m2, ostatní plocha – zeleň, která vznikla oddělením
z původního pozemku parc. č. 1025/14 o výměře 4.903 m2, ostatní plocha – zeleň, a to
na základě geometrického plánu č. 3485-144/2016,
c) parcela č. 1025/110 o výměře 731 m2, ostatní plocha – zeleň, která vznikla oddělením
z původního pozemku parc. č. 1025/14 o výměře 4.903 m2, ostatní plocha – zeleň, a to
na základě geometrického plánu č. 3485-144/2016,
d) parcela č. 1025/113 o výměře 9.041 m2, ostatní plocha – jiná plocha, která vznikla
oddělením z původního pozemku parc. č. 1025/15 o výměře 149.158 m2, ostatní plocha
– jiná plocha, a to na základě geometrického plánu č. 3485-144/2016,
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parcela č. st. 2822 o výměře 1.337 m2, ostatní zastavěná plocha a nádvoří, bez
č.p./č.e., stavba technického vybavení,
f) parcela č. st. 2823 o výměře 67 m2, zastavěná plocha a nádvoří, bez č.p./č.e., jiná
stavba,
g) parcela č. 1025/130 o výměře 33.319 m2, ostatní plocha – jiná plocha, která vznikla
oddělením z pozemku parc. č. 1025/1 o výměře 127.586 m2, ostatní plocha – jiná plocha
(LV č. 1, k.ú. Stříbro, obec Stříbro), a to na základě geometrického plánu č. 3553170/2017.
Uzavření Smlouvy o zrušení práva odpovídajícího věcnému břemeni k nemovitostem, která je
přílohou č. 07 tohoto usnesení. Uzavřením výše uvedené smlouvy bude zrušeno věcné
břemeno užívání pro rozvoj území zřízené na Předmětných nemovitostech ve prospěch
sdružení Stříbro Waystone Development, z.s.p.o. zapsané do katastru nemovitostí pod č.j.
V-1336/2009-410 na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 03.02.2009.
Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2017 uvedená v příloze
č. 02 tohoto usnesení.
Zásady FRBMS se zapracováním úrokové varianty II uvedené v příloze č. 03 tohoto usnesení.
Uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 06/PŮJČKA/2017 o poskytnutí návratné finanční výpomoci
z rozpočtu města se společností Lesy města Stříbra s.r.o. uvedenou v příloze č. 04 tohoto
usnesení.
Smlouvu o sdružení prostředků na jednotku požární ochrany mezi městem Stříbro a obcí
Kšice, uvedené v příloze č. 08 tohoto usnesení.
Účetní závěrku Města Stříbra sestavenou k 31.12.2016 dle protokolu uvedeném v příloze č. 05
tohoto usnesení.
Závěrečný účet města Stříbra za rok 2016 s přílohami:
I.
a) Výsledek hospodaření města Stříbra k 31.12.2016
b) Stanovení závazných ukazatelů na rok 2016
c) Celkové porovnání let 2009 - 2016
d) Rekapitulace příjmů
e) Rekapitulace výdajů
f) Financování
g) Zúčtovací vztahy
h) Přehled účtů a fondů
i) Přehled přijatých dotací
j) Podíly k 31.12.2016
k) Majetek k 31.12.2016
l) Hospodaření s majetkem 2016
II.
a) Čerpání a stav peněžních prostředků města včetně finančního majetku v roce 2016
b) Stav peněžních fondů u příspěvkových organizací města Stříbra k 31.12.2016 (vyjma
FKSP)
c) Výše vkladů města Stříbra v ostatních založených společnostech k 31.12.2016
d) Zřízené ostatní společnosti města Stříbra k 31.12.2016
e) Finanční vypořádání dotací poskytnutých z rozpočtu Města Stříbra za rok 2016
e)

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

III. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Stříbra za rok 2016
IV. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Stříbra za rok 2016 a společností
se 100% vkladem města Stříbra
V. Závěrečná zpráva o inventarizaci majetku k 31.12.2016
VI. Textová příloha k řádné účetní závěrce za rok 2016
VII. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 31.12.2016
VIII. Rozvaha sestavená k 31.12.2016
IX. Výkaz zisku a ztrát sestavený k 31.12.2016
X. Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2016
XI. Přehled o peněžních tocích sestavený k 31.12.2016
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XII. Přehled o změnách vlastního kapitálu sestavený k 31.12.2016
XIII. Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2016
a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením s výhradou
14. Odstranění a nápravu zjištěných nedostatků dle zprávy o výsledcích přezkoumání
hospodaření města Stříbra za rok 2016.

III. NESCHVALUJE:
1.
2.

Majetkoprávní úkony s konkrétními podmínkami uvedenými v příloze č. 01 tohoto usnesení.
Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2017 uvedená v příloze
č. 02 tohoto usnesení.

IV. ODROČUJE:
1. Majetkoprávní úkony s konkrétními podmínkami uvedenými v příloze č. 01 tohoto usnesení.
V. ODVOLÁVÁ:
1. Pana Miroslava Votavu z pozice člena Finančního výboru.
VI. JMENUJE:
1. Členem Finančního výboru MUDr. Ing. Robina Šína, MBA.
VII. UKLÁDÁ:
1.

Zabezpečit veškeré administrativní náležitosti spojené s jmenováním MUDr. Ing. Robina Šína,
MBA členem Finančního výboru.
Z: starosta města
T: 30.06.2017

2.

Zajistit administrativní náležitosti vyplývající z majetkoprávních úkonů schválených
Zastupitelstvem města Stříbra a zabezpečit uzavření smluv v termínech a s podmínkami
dohodnutými stranami, tak jak je uvedeno v příloze č. 01 tohoto usnesení. V pracovním
pořádku zajistí vedoucí HIO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: průběžně

3.

Starostovi města, aby smlouvy uvedené výše pod bodem II/6) a II/7) uzavřel až poté, co obdrží
od společnosti Waystone CZ s.r.o. podepsanou smlouvu o smlouvě budoucí a další v ní
předvídané smlouvy , které nahradí Smlouvu účastníků sdružení a související dokumentaci
uzavřenou mezi touto společností a městem, a to ve znění vyjednaném na základě pokynů
města jeho právními zástupci.
Zajistit administrativní náležitosti vyplývající z uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci, která
je přílohou č. 6 tohoto usnesení, a dle podmínek Smlouvy o koupi nemovité věci prodej
Předmětných nemovitostí městem Stříbrem, a dále uzavření Smlouvy o zrušení práva
odpovídajícího věcnému břemeni k nemovitostem, která je přílohou č. 7 tohoto usnesení.
V pracovním pořádku zajistí osoba pověřená vedením HIO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: viz. výše v tomto úkolu

4.

Zapracovat schválená rozpočtová opatření do schváleného rozpočtu města Stříbra na rok
2017. V pracovním pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: 30.06.2017
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5.

Zapracovat do NR 2018 zabezpečení budovy DDM a ZUŠ. V pracovním pořádku zajistí
vedoucí FO.
Z: starosta města
T: 30.11.2017

6.

Zajistit kalkulaci na zabezpečení budov DDM a ZUŠ. V pracovním pořádku zajistí vedoucí
HIO.
Z: starosta města
T: 30.09.2017

7.

Zabezpečit administrativní náležitosti spojené se změnou zásad FRBMS uvedených v příloze
č. 03 tohoto usnesení a předložit do Rmě novou vzorovou smlouvu o zápůjčce z FRBMS.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: 06.07.2017

8.

Zabezpečit administrativní náležitosti spojené se uzavřením Veřejnoprávní smlouvy
č. 6/PŮJČKA/2017 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města se společností
Lesy města Stříbra s.r.o. uvedenou v příloze č. 04 tohoto usnesení.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: 30.06.2017

9.

Zabezpečit administrativní opatření spojené s uzavřením smlouvy o sdružení prostředků na
jednotku požární ochrany mezi městem Stříbro a obcí Kšice, uvedené v příloze č. 08 tohoto
usnesení.
Z: starosta města
T: 30.07.2017

10. Zabezpečit administrativní úkony spojené se schválením účetní závěrky za rok 2016.
Z: starosta města
T: 30.06.2017
11. Zabezpečit administrativní úkony spojené s Závěrečným účtem města za rok 2016.
Z: starosta města
T: 30.06.2017
12. Provést veškeré administrativní a jiné úkony se vznikem mandátu zastupitele p. Josefa
Steinera ode dne 01.06.2017.
Z: starosta města
T: 30.06.2017
13. Předložit zprávu o situaci ohledně reklamací na náměstí a možnosti řešení jejich odstranění
v návaznosti na doporučení právního zástupce města.
Z: starosta města + vedoucí
HIO MěÚ
T: 20.09.2017

Starosta města Stříbra :

…………………………………………
Bc. Karel Lukeš

Správnost zápisu a usnesení ověřili:

……………………………. ..
Karel Neuberger, MBA

………………………………………..
Mgr. Květoslava Špilerová
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Příloha č. 01
usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. června 2017

Zastupitelstvo města schvaluje:
II. NÁVRH NA ODPRODEJ POZEMKŮ:
1.
Prodej pozemku p. č. 1899/18 o výměře 358 m2 orná půda v k.ú. Stříbro panu Xxxx, nar.
Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx za účelem rozšíření pozemku ve vlastnictví žadatele. Kupní cena
je vypočtena dle Zásad pro stanovení smluvní ceny při prodeji pozemků z majetku města
Stříbra ve výši 400,- Kč/ m2 , takže celková cena je 143.200,00 Kč včetně DPH.
Způsob úhrady kupní ceny:
 první splátka ve výši 50% tj. 71.600,- Kč bude uhrazena nejpozději do 15-ti
pracovních dnů po obdržení kupní smlouvy a to před podpisem prodávající
stranou
 druhou splátku ve výši 50% tj. 71.600,- Kč zašle kupující na účet prodávajícího
města, číslo účtu: 112595803/0300, var.symbol 8411700010 nejpozději do
15-ti dnů po předložení potvrzeného návrhu na vklad vlastnického práva.
2.
Prodej pozemku p. č. 154 o výměře 155 m2 zahrada v k. ú. Stříbro panu Ivo Seibertovi, nar.
21. 9. 1991, bytem Plzeň, 17. listopadu 2561/8 za účelem získání zahrádky k rodinnému
domku. Kupní cena je vypočtena dle Zásad pro stanovení smluvní ceny při prodeji pozemků
z majetku města Stříbra ve výši 400,- Kč/ m2 , takže celková cena je 62.000,00 Kč včetně
DPH.
Způsob úhrady kupní ceny:
 první splátka ve výši 50% tj. 31.000,- Kč bude uhrazena nejpozději do 15-ti
pracovních dnů po obdržení kupní smlouvy a to před podpisem prodávající
stranou
 druhou splátku ve výši 50% tj. 31.000,- Kč zašle kupující na účet prodávajícího
města, číslo účtu: 112595803/0300, var.symbol 8411700011 nejpozději do
15-ti dnů po předložení potvrzeného návrhu na vklad vlastnického práva.

Zastupitelstvo města neschvaluje:
I. NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ:
1.
Záměr prodeje části pozemku st. p. č. 673/1 o výměře cca 3,7 m2 zastavěná plocha a
nádvoří k.ú. Stříbro.

Zastupitelstvo města odročuje:
III. PŘEVZETÍ ZÁVAZKŮ Z DŮVODU BEZÚPLATNÉHO
1899/2

PŘEVODU POZEMKU P.

Č.

1.
Převzetí závazků:
a) Sml. č. 1058C10/31 – Smlouva o zřízení věcného břemene (Xxxx, Mgr.) – vodovodní
a kanalizační přípojka
b) Sml. č. 1059C10/31 - Smlouva o zřízení věcného břemene (Xxxx) - vodovodní a
kanalizační přípojka
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c) Sml. č. 1012C17/31 – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
pozemkové služebnosti inženýrské sítě (Jiří Šperl) – optický kabel
d) Sml. č. 5M09/31 – Dohoda o finančním vyrovnání (Honební společenstvo Stříbro)

Zastupitelstvo města ukládá:
II. NÁVRH NA ODPRODEJ POZEMKŮ:
1.
Sepsat kupní smlouvu s rozvazovací podmínkou na prodej pozemku p. č. 1899/18 o výměře
358 m2 orná půda v k.ú. Stříbro s panem Xxxx, nar. Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx za účelem
rozšíření pozemku ve vlastnictví žadatele.
Kupní cena je vypočtena dle Zásad pro stanovení smluvní ceny při prodeji pozemků
z majetku města Stříbra ve výši 400,- Kč/ m2 , takže celková cena je 143.200,00 Kč včetně
DPH.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO MěÚ.
Z: starosta města
T: průběžně
2.
Sepsat kupní smlouvu s rozvazovací podmínkou na prodej pozemku p. č. 154 o výměře 155
m2 zahrada v k. ú. Stříbro s panem Xxxx, nar. Xxxx, bytem Plzeň, 17. listopadu 2561/8 za
účelem získání zahrádky k rodinnému domku. Kupní cena je vypočtena dle Zásad pro
stanovení smluvní ceny při prodeji pozemků z majetku města Stříbra ve výši 400,- Kč/ m2 ,
takže celková cena je 62.000,00 Kč včetně DPH.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO MěÚ.
Z: starosta města
T: průběžně
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Příloha č. 02
usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. června 2017

Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e :
Rozpočtová opatření v rozpočtu města na rok 2017
1) Zrušení org. 627x Zatepl. a staveb. práce kina
Oprava kina
Návratná finanční výpomoc - Lesy města Stříbra
Navýšení org. 292x Oprava uvolněných hradeb
Rezerva města
Volné prostředky

2) Navýšení příspěvku na provoz:
ZŠ Mánesova
ZŠ Gagarinova
DDM
Navýšení příjmů z pronájmu budov PO

-12 108 379,00 Kč
4 500 000,00 Kč
3 317 208,00 Kč
1 000 000,00 Kč
1 001 171,00 Kč
2 290 000,00 Kč

11 751,00 Kč
41 550,00 Kč
19 040,00 Kč
72 341,00 Kč

Zastupitelstvo města Stříbra n e s c h v a l u j e :
Rozpočtová opatření v rozpočtu města na rok 2017
1) TZ DDM - vstup a přístupový systém včetně kamer
Rezerva města

422 600,00 Kč
-422 600,00 Kč
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Příloha č. 03
usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. června 2017

MĚSTO STŘÍBRO
Zásady použití prostředků
„FONDU ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA STŘÍBRA“
Článek I.
Základní ustanovení
1.

Město Stříbro pro zvýšení úrovně bydlení, zlepšení vzhledu města a životního prostředí
vydává zásady pro použití účelových prostředků z "Fondu rozvoje bydlení města Stříbra"
,který slouží k poskytování zápůjček určených k financování obnovy, oprav, modernizace
a rozvoje bytového fondu na území města a jeho částí podle dále uvedených pravidel a
podmínek.
Článek II.
Příjmy fondu

1.

Příjmy fondu tvoří:
- dotace a případné výpomoci ze státního rozpočtu
- prostředky z rozpočtu města
- příjmy ze splátek zápůjček
- úroky z poskytnutých zápůjček
- dary a výpomoci sponzorů
- dotace a výpomoci z rozpočtů vyšších územně samosprávných celků
- poplatek uživatele za správu vedení zápůjčky
- jiné příjmy jmenovitě neuvedené

2.

Případné přírůstky stavu fondu a jeho výnosy zůstávají bezezbytku fondu k dispozici dle
pravidel použití prostředků fondu.
Článek III.
Použití prostředků fondu

1.

Prostředky fondu lze používat výhradně k poskytování zápůjček na provedení stavebních
prací na úpravách bytového fondu níže specifikovaných a pořízení projektů na tyto práce.
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2.

Z prostředků fondu je rovněž prováděna úhrada peněžnímu ústavu za zřízení a vedení
účtu fondu a pohledávek fondu.
3. Zápůjčky z fondu podle odst. 1 mohou být poskytovány pouze právnickým a fyzickým
osobám, které:
a) vlastní obytný dům
b) vlastní byt v obytném domě
c) jsou uživateli nájemních bytů ve vlastnictví města Stříbra
d) realizují opravu, obnovu a modernizaci vlastního obytného domu, vlastního bytu
v obytném domě nebo nájemního bytu
e) realizují novostavbu obytného domu
f) realizují novou bytovou jednotku formou půdní nástavby nebo vestavby v obytném
domě
g) zřizují novou bytovou jednotku z nebytových prostor v obytném domě
h) mají právní formu společenství vlastníků jednotek
ch) nemají peněžité závazky vůči městu a k organizacím zřízeným městem po lhůtě
splatnosti
i) nemají daňové nedoplatky (čestné prohlášení)
j) nejsou v konkurzním řízení ( právnické osoby - čestné prohlášení)
k) jsou starší 18 let a způsobilé k právním úkonům
a které přijmou smluvní závazek poskytnutou zápůjčku použít ve prospěch těchto domů a
bytů podle podmínek a pravidel stanovených těmito zásadami a uvedených ve smlouvě
o poskytnutí zápůjčky.
4. Zápůjčka bude poskytnuta na práce, které byly zahájeny po dni registrace žádosti
o poskytnutí zápůjčky.
5.
p.č.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Z fondu se poskytují tyto druhy zápůjček:
Název/účel
Obnova střešní krytiny včetně případné opravy krovů anebo
podkladních konstrukcí krytiny domů starších 10 let
Zřízení nebo obnova ekologického vytápění
Ekologický způsob odvádění a likvidace odpadních vod
Dodatečné odizolování domu proti zemní vlhkosti
domů starších 10 let
Obnova fasády včetně klempířských prvků, výplní otvorů
fasád domů starších 10 let
Dodatečné zateplení obvodového pláště domu
Stavební úpravy bytu, zřízení nebo obnova sociálního
zařízení
Zateplení stropu nad suterénem( pouze pro byt nad
suterénem )
Zateplení střechy obytného domu (pro využití bytu
v posledním podlaží domu)
Bezbariérové vstupy a úprava bytu pro osoby s omezenou
pohybovou schopností a orientací pohybu
Celková stavební úprava včetně přístavby obytného domu
Technická infrastruktura (přípojka kanalizace, vody, plynu,
elektra atd.)
Na kanalizační přípojky u staveb vyvolaných městem Stříbro
Obnova nemovitého majetku poškozeného v důsledku živelné
události

Úrok

Hranice

1,25%

200 tis.Kč

1,25%
1,25%

100 tis.Kč
50 tis.Kč

1,25%

100 tis.Kč

1,25%

250 tis. Kč

1,25%

100 tis. Kč

1,25%

100 tis. Kč

1,25%

30 tis. Kč

1,25%

30 tis. Kč

0,75%

100 tis. Kč

1,25%

250 tis. Kč

1,25%

150 tis. Kč

0%

50 tis. Kč

0,75%

300 tis. Kč

Jednotlivé tituly zápůjček 01-13 jsou určeny pouze pro stávající obytné domy a lze je
kumulovat, vyjma titulů 05 s 06 a titulů 01-13 s tituly 51-54.
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6. Z fondu lze dále poskytnout tyto zápůjčky:
p.č.
51
52
53
54

Název/účel:
Půdní nástavba bytu na ploché střeše
Půdní vestavba bytu nebo zřízení byt. jednotky z nebytových
prostor
Ekologický způsob likvidace odpadních vod při výstavbě
nového domu
Zřízení ekologického vytápění při novostavbě domu nebo bytu

Úrok:
1,25%

Hranice:
150 tis./byt

1,25%

150 tis./byt

1,25%

60 tis. Kč

1,25%

100 tis. Kč

Pro novostavbu obytného domu jsou určeny pouze tituly 53 a 54 a lze je kumulovat.
Tituly 51 a 52 lze kumulovat s titulem 54.
7.

8.
9.

Druh zápůjčky p.č. 10 lze poskytnout pouze osobám, které splňují podmínky uvedené
v čl. III odst. 3 a které jsou držitelem průkazu ZTP, ZTP/P a nebo osobám, splňující
podmínky v čl. III odst.3 a které doloží kopii průkazu držitele ZTP, ZTP/P osoby trvale
žijící ve společné domácnosti s touto osobou.
Zápůjčku nelze opakovaně získat ve lhůtě 15 let u téhož domu a téhož bytu na stejný titul.
Splácení zápůjčky včetně úroků a kontroly čerpání a užití prostředků je upraveno
smlouvou o zápůjčce.
Splatnost zápůjčky se stanovuje dle celkové výše poskytnuté zápůjčky:
Rozmezí zápůjčky
do 30 tis. Kč
od 31 tis. Kč do 50 tis. Kč
od 51 tis. Kč do 100 tis. Kč
od 101 tis. Kč do 150 tis. Kč
od 151 tis. Kč do 200 tis. Kč
od 201 tis. Kč do 250 tis. Kč
od 251 tis. Kč a výše

splatnost
2 roky
3 roky
4 roky
5 let
6 let
7 let
8 let

Článek IV.
Výběrové řízení
1.

2.
3.

4.

Subjekty, které splňují podmínky podle čl. III odst. 3. mohou získat zápůjčku z fondu
výhradně na základě výběrového řízení. Výběrové řízení vyhlašuje zastupitelstvo města
na návrh městského úřadu a organizuje jej městský úřad. Jednotlivá výběrová řízení
budou prováděna podle stavu zůstatku finančních prostředků na účtu fondu.
Konání a podmínky výběrových řízení budou oznamovány na úřední desky městského
úřadu a vhodným způsobem zveřejněny na webových stránkách města v předstihu min.
15 dnů před jejich konáním.
Pro účast stavebníka ve výběrovém řízení podává tento nejpozději do tří dnů přede dnem
konání výběrového řízení žádost, obsahující údaje a níže uvedené přílohy.
Pro zjednodušení řízení vydá městský úřad formulář žádosti, který bude k disposici
na podatelně městského úřadu nejpozději v den oznámení konání výběrového řízení.
Formulář žádosti bude též možno získat na internetové adrese uvedené v oznámení
o konání výběrového řízení.
Žádost musí vždy obsahovat:
 u fyzické osoby jméno, příjmení, rodné číslo; u podnikající fyzické osoby i
identifikační číslo
 u právnické osoby název, identifikační číslo, jméno a příjmení statutárního zástupce
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adresu místa trvalého bydliště nebo sídlo právnické osoby
přesné označení domu (novostavby) nebo bytu, pro který je žádost podána
uvedení titulu dle čl. III (resp. titulů při jejich kumulaci)
předpokládaný termín dokončení předmětné stavební akce
požadovanou částku zápůjčky dle tabulek čl.III
návrh dvou způsobů na stanovení záruky za poskytnutou zápůjčku alespoň ve výši
130% její předpokl. výše

K předkládané žádosti musí být přiloženy povinné přílohy:
 doklad prokazující vlastnictví předmětného domu nebo bytu, nebo nájemní smlouvu
s písemným souhlasem vlastníka objektu, ne starší 3 měsíců
 stavební povolení anebo jiný doklad o přípustnosti realizace stavební akce, na níž či
v jejímž rámci je žádáno o zápůjčku
 projektová dokumentace, pokud je požadována stavebním úřadem
 předpokládaný rozpočet
 listiny uvedené v článku III. bodu 3
5.
6.
7.

8.
9.

Výbor výstavby, územního plánování a fondu rozvoje bydlení Zastupitelstva města Stříbra
vyhodnotí předložené žádosti a navrhne zastupitelstvu města ke schválení návrhy
výběrového řízení.
Zastupitelstvo města na svém jednání projedná a schvaluje návrhy výsledků výběrového
řízení. Výběrové řízení neprobíhá dle správního řádu a jeho výsledek nepodléhá právu
odvolání se. Na poskytnutí zápůjčky z fondu není právního nároku.
O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči vyrozuměni neprodleně. Vybraní
žadatelé budou vyzváni k uzavření smlouvy o zápůjčce. Podmínkou uzavření smlouvy je
počátek čerpání zápůjčky do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy. Nedostaví-li se
bezdůvodně vyzvaný do 30 dnů ode dne převzetí vyrozumění o výsledku výběrového
řízení, právo na uzavření smlouvy vyplývající z výsledku výběrového řízení zaniká.
Rovněž tak toto právo zaniká, nedojde-li k podepsání smlouvy do 90 dnů ode dne
vyrozumění o výsledku výběrového řízení z jiných důvodů na straně žadatele.
Nejsou-li podané žádosti úplné, nebo správně vyplněné vrací je městský úřad žadatelům
k doplnění. Za včas podaná, dle článku IV. bod 3, se považují pouze úplná podání .
Městský úřad předkládá pravidelně 1 x ročně Zastupitelstvu města Stříbra vyhodnocení
hospodaření fondu a to nejpozději ke dni vyhlášení 1. výběrového řízení pro další rok.
Článek V.
Smlouva o zápůjčce

1.
2.

Smlouvy o poskytnutí zápůjček s žadateli, kteří uspěli ve výběrovém řízení (dále jen
uživatelé), budou uzavírány postupně dle výše prostředků na účtu fondu.
Smlouva musí obsahovat tyto údaje:
 smluvní strany
 označení titulu zápůjčky dle čl.III
 celková výše zápůjčky, skladba dle titulů
 úročení
 termín použití zápůjčky (ukončit čerpání max. do 12 měsíců ode dne uzavření
smlouvy)
 lhůta splatnosti zápůjčky
 režim splácení zápůjčky a úroků ze zápůjčky (termínový kalendář)
 závazek uživatele k užití zápůjčky na určený účel
 smluvní pokuta za porušení účelovosti zápůjčky
 způsob čerpání zápůjčky
 záruka za zápůjčku
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číslo účtu u peněžního ústavu u kterého má Město Stříbro uzavřenou smlouvu
o správě prostředků Fondu rozvoje bydlení
 souhlas uživatele s kontrolním působením městského úřadu a peněžního ústavu.
Městský úřad vydá závazný vzor smlouvy o zápůjčce, který předloží před vydáním
ke schválení Radě města Stříbra.


Článek VI.
Režim čerpání prostředků fondu
O vedení účtu fondu a převodech prostředků mezi fondem a účty uživatelů a o správě
všech pohledávek fondu včetně úhrady za zřízení a vedení účtu uzavře Město Stříbro
smlouvu s peněžním ústavem.
Článek VII.
Ustanovení doplňující a závěrečná
1. Úplná podání přihlášek do výběrového řízení, která nebyla komisí vybrána z důvodů
vyčerpání prostředků fondu, nepostupují do dalšího výběrového řízení.
2. Použití prostředků pro zasmluvněný účel, postup výběrového řízení, správnost finančních
toků a celý systém poskytování zápůjček fondem podléhá kontrole města (městský úřad,
rada města, zastupitelstvo města) a peněžního ústavu, spravujícího účet fondu.
3. Nesplacenou zbývající částku zápůjčky lze uhradit i vyššími splátkami či jednorázovou
splátkou v dřívějším termínu než je termín splatnosti zápůjčky uvedený ve smlouvě
o zápůjčce a to bez jakýchkoliv sankcí.
4. Termín pro čerpání zápůjčky lze na základě žádosti prodloužit maximálně o 12 měsíců.
5. Na právní vztahy těmito zásadami neupravené se vztahují ustanovení občanského a
obchodního zákoníku.
6. Město si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodů.
7. Tyto zásady zrušují zásady schválené na 11. Zastupitelstvu města Stříbra dne 19.11.2015.
8. Tyto zásady byly schváleny usnesením 26. Zastupitelstva města Stříbra ze dne
21.06.2017, nabývají platnosti dnem schválení a účinnosti dne 21.06.2017.

Martin Záhoř
místostarosta

Bc.Karel Lukeš
starosta města
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Příloha č. 04
usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. června 2017

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 06/PŮJČKA/2017
o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města
I . Smluvní strany
1. Poskytovatel:
Město Stříbro
Zastoupené:
Bc. Karlem Lukešem, starostou města
Sídlo:
349 01 Stříbro, Masarykovo nám. 1
Bankovní spojení: 112 59 59 69 / 0300
IČO:
00260177
2. Příjemce:
Zastoupená:

Lesy města Stříbra, s.r.o.
Bc. Karlem Lukešem, jednatelem společnosti
a
Vladimírem Součkem, prokurou společnosti
Sídlo:
349 01 Stříbro, Palackého 1418
Bankovní spojení:195 934 355 / 0300
IČO:
26391007

II . Předmět smlouvy
1. Poskytnutí
návratné
finanční
výpomoci
třimiliónytřistasedmnácttisícdvěstěosmkorunčeských
2. Účel výpomoci:

3.317.208,-

Kč,

slovy

zajištění přechodného financování „Rekonstrukce lesní cesty – k.ú.
Sulislav“, v majetku města Stříbra.

3. Uvedený finanční obnos bude převeden na účet příjemce vedený u ČSOB
č.ú. 195 934 355 / 0300 do 30.06.2017
4. Příjemce návratné finanční výpomoc přijímá a zavazuje se použít ji k dohodnutému
účelu popsanému v čl. II, bod č. 2 a za podmínek stanovených touto Smlouvou a
platnými právními předpisy.

III . Podmínky využití výpomoci a splácení
1. Návratná finanční výpomoc je bezúročná.
2. Příjemce se zavazuje poskytnutou návratnou finanční výpomoc uhradit na účet města
vedený u ČSOB č. 112 59 59 69 / 0300 VS 462000617 nejpozději do 31.01.2018.
3. Finanční vypořádání návratné finanční výpomoci bude provedeno do 31.03.2018.
Pokud příjemce výpomoci nedodá v daném termínu vypořádání, bude MěÚ Stříbro
vyzván na dodání vyúčtování v náhradním termínu
Při nedodání vyúčtování výpomoci poskytovateli návratné finanční výpomoci ani
v dodatečné lhůtě stanovené MěÚ Stříbro se jedná o porušení rozpočtové kázně.
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IV . Další ujednání
1. Příjemce výpomoci se zavazuje, že prostředky návratné finanční výpomoci budou
využity výhradně k financování účelu uvedeného v čl. II této smlouvy. V případě
porušení účelovosti použití prostředků návratné finanční výpomoci je příjemce povinen
vrátit výpomoc ve výši neoprávněně použité částky zpět poskytovateli.
2. Pokud dojde za trvání této smlouvy k přeměně nebo zrušení právnické osoby, která je
příjemcem výpomoci, je příjemce výpomoci povinen vrátit návratnou finanční výpomoc, a
to bez zbytečného odkladu nejpozději v den, který předchází dni účinnosti přeměny /
vstupu právnické osoby do likvidace.
3. Příjemci výpomoci je dovoleno užití loga města Stříbra v souvislosti s účelem
poskytnuté návratné finanční výpomoci.
4. Příjemce výpomoci se zavazuje, že logo města Stříbra nebude jeho užitím zneváženo a
zneužito; zejména, že užitím loga města Stříbra nedojde ke znevážení nebo poškození
dobré pověsti nebo dobrého jména města Stříbra.
5. Příjemce ručí za závazek uvedený v čl. II, odst. 1 majetkem organizace do 100%
poskytnuté finanční výpomoci.

V . Závěrečná ustanovení
1. Návratná finanční výpomoc je poskytnutá v souladu s ustanovením § 10a až 10d
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
2. Nedodržení účelu použití finanční výpomoci a porušení povinnosti vrácení
poskytnutých prostředků ve stanoveném termínu se považuje za porušení rozpočtové
kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

3. Jakékoliv změny a úpravy této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou.
4. Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
po jednom stejnopise. Stejnopisy mají právní účinky originálu.
5. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se veškeré právní vztahy občanským
zákoníkem.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
7. Příjemce souhlasí se zveřejněním této smlouvy dle zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů, popřípadě obdobně podle příslušných ustanovení uvedených
zákonů i tam, kde zákon povinnost zveřejnit neukládá.
8. Při splnění podmínek pro zveřejnění veřejnoprávní
provede tuto povinnost poskytovatel dotace.

smlouvy v registru smluv

9. Finanční výpomoc byla schválena Zastupitelstvem města Stříbra dne 21.06.2017.
10. Smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Stříbra dne 21.06.2017.
Ve Stříbře dne …………..……
……………………
…………………..
Příjemce

Ve Stříbře dne ……………………
..………………………………….
Město Stříbro
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Strany: 1

MĚSTO

STŘÍBRO

Masarykovo náměstí 1, 349 01 STŘÍBRO
Tel. +420 374 801 130 , Fax +420 374 801 166 , Email : bartonkova@mustribro.cz
IČO 00260177, DIČ CZ00260177

Příloha č. 05
usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. června 2017

PROTOKOL O SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Předmětem schvalování je účetní závěrka Města Stříbra, IČ 00260177, za rok 2016 sestavená
k 31.12.2016 (dále jen „účetní závěrka“). Schvalování účetní závěrky bylo uskutečněno na 26. zasedání
Zastupitelstva města konané dne 21.06.2017 na základě podkladů dodaných vedoucí finančního odboru,
a to zejména schvalovaná účetní závěrka, inventarizační zápis, zpráva o přezkoumání hospodaření
za rok 2016.
Osoby, které rozhodovaly o schválení účetní závěrky dne 21.06.2017:
-

starosta Bc. Karel Lukeš
místostarosta Vladimír Souček
radní PhDr. Jitka Soukupová
radní Mgr. Květoslava Špilerová
zastupitelka Mgr. Jaroslava Laššáková
zastupitel Karel Ticháček
zastupitel Ing. Vladislav Moravec
zastupitel Mgr. Jiří Bohuslav
zastupitel Ing. Miroslav Šimek
zastupitel Karel Neuberger
zastupitel Blahoslav Kupec

Z celkového počtu členů zastupitelstva 15 bylo přítomno 11 členů.

Při schválení závěrky:
Zastupitelstvo rozhodlo poměrem hlasů 15:11, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
skutečností posuzovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví
a finanční situace Města Stříbra, IČ 00260177 a účetní závěrku schvaluje.
Zastupitelstvo současně rozhodlo o převodu hospodářského výsledku ve výši 20.835.635,09 Kč
za rok 2016 na účet nerozděleného zisku.
Popis dalších skutečností významných pro uživatele účetní závěrky:
- další požadavky na doplnění dokladů pro schválení účetní závěrky nejsou
Vyjádření vedoucí finančního odboru k výroku o schválení účetní závěrky:
Vedoucí finančního odboru akceptovala schválení účetní závěrky bez připomínek.
Bc. Karel Lukeš
starosta města

Město Stříbro
Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro

IČ:
00260177
DIČ:
CZ00260177

Kontakt:
posta@mustribro.cz
http://www.mustribro.cz

 374 801 111

 374 801 331

Příloha č. 06
usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. června 2017
SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI
(dále jen jako „Smlouva“)
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2079 a násl. (zejména § 2128
a násl.) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dále jen „občanský
zákoník“ mezi:
1.

Městem Stříbro
se sídlem: Masarykovo náměstí 1, PSČ 349 01 Stříbro
IČ: 00260177
DIČ: CZ00260177
(dále jen „Prodávající“)

a
2.

Waystone CZ s. r. o.
se sídlem: Václavské náměstí 832/19, PSČ 110 00 Praha 1
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 135022
IČ: 28245628
DIČ:CZ28245628
zastoupená [•]
(dále jen „Kupující“)

Prodávající a Kupující se dále společně označují též jako „Smluvní strany“ a také jednotlivě
jako „Smluvní strana“.
I.
Předmět Smlouvy
1.1

Prodávající prohlašuje a dokládá výpisem z katastru nemovitostí tvořícím Přílohu č. 1
této Smlouvy, že je výlučným vlastníkem níže uvedených pozemků v katastrálním
území Stříbro, obec Stříbro, zapsaných v příslušném katastru nemovitostí na LV č. 1,
vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Tachov:
1)
parc. č. st. 2822 o výměře 1337 m2, ostatní zastavěná plocha a nádvoří, bez
č.p./č.e., stavba technického vybavení,
2)
parc. č. st. 2823 o výměře 67 m2, zastavěná plocha a nádvoří, bez č.p./č.e., jiná
stavba.

1.2

Prodávající prohlašuje a dokládá výpisem z katastru nemovitostí tvořícím Přílohu č. 1
této Smlouvy, že je výlučným vlastníkem pozemku parc.č. 1025/1 o výměře 127 586
m2, ostatní plocha - jiná plocha, pozemku parc. č. 1025/14 o výměře 4 903 m2, ostatní
plocha – zeleň, a pozemku parc. č. 1025/15 o výměře 149 158 m2, ostatní plocha - jiná
plocha, v katastrálním území Stříbro, obec Stříbro, zapsaných v příslušném katastru
nemovitostí na LV č. 1, vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, katastrální
pracoviště Tachov. Na základě geometrického plánu č. 3485-144/2016 (tvořícího
1

Přílohu č. 2 této Smlouvy) zpracovaného panem Radkem Petráškem, náměstí Republiky
423, PSČ 348 02 Bor, ověřeného oprávněným zeměměřičským inženýrem panem Ing.
Václavem Stoklasou dne 18.8.2015 pod č. 403/2015, potvrzeného Katastrálním úřadem
pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Tachov dne [•] 2017, vznikly oddělením
z pozemku parc. č. 1025/1, parc. č. 1025/14 a parc. č. 1025/15 následující nové
pozemky:
1)
parc. č. 1025/107 o výměře 45 499 m2, ostatní plocha - jiná plocha, který vznikl
oddělením z původního pozemku parc. č. 1025/1 o výměře 127 586 m2, ostatní
plocha - jiná plocha,
2)
parc. č. 1025/108 o výměře 263 m2, ostatní plocha - zeleň, který vznikl
oddělením z původního pozemku parc. č. 1025/14 o výměře 4 903 m2, ostatní
plocha – zeleň,
3)
parc. č. 1025/110 o výměře 731 m2, ostatní plocha - zeleň, který vznikl
oddělením z původního pozemku parc. č. 1025/14 o výměře 4 903 m2, ostatní
plocha – zeleň,
4)
parc. č. 1025/113 o výměře 9 041 m2, ostatní plocha - jiná plocha, který vznikl
oddělením z původního pozemku parc. č. 1025/15 o výměře 149 158 m2, ostatní
plocha - jiná plocha,
a na základě geometrického plánu č. 3553-170/2017 (tvořícího Přílohu č. 3 této
Smlouvy) zpracovaného panem Radkem Petráškem, náměstí Republiky 423, PSČ 348
02 Bor, ověřeného oprávněným zeměměřičským inženýrem panem Ing. Václavem
Stoklasou dne 18.8.2015 pod č. 403/2015, potvrzeného Katastrálním úřadem pro
Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Tachov dne [•] 2017, vznikl oddělením z pozemku
parc. č. 1025/1 následující nový pozemek:
5)
parc. č. 1025/130 o výměře 33 319 m2, ostatní plocha - jiná plocha, který vznikl
oddělením z původního pozemku parc. č. 1025/1 o výměře 127 586 m2, ostatní
plocha - jiná plocha.
Pozemky uvedené v čl. I odst. 1.1 bod 1) až 2) a v čl. I odst. 1.2 bod 1) až 5) jsou dále
označovány jen jako „Předmětné nemovitosti“. Celková výměra Předmětných
nemovitostí činí 90.257 m2.
1.3

Prodávající a Kupující dne 3.2.2009 uzavřeli smlouvu účastníků sdružení (dále jen
„Smlouva účastníků sdružení“), na základě které se Prodávající zavázal Kupujícímu
Předmětné nemovitosti prodat za podmínek specifikovaných ve Smlouvě účastníků
sdružení. Termíny s velkými písmeny v této Smlouvě nedefinované mají význam
uvedený ve Smlouvě účastníků sdružení.

1.4

Na Předmětných nemovitostech váznou práva třetích osob uvedená ve výpisu
z příslušného katastru nemovitostí tvořícím Přílohu č. 1 k této Smlouvě. Na
Předmětných nemovitostech vázne mimo jiné i věcné břemeno užívání pro rozvoj území
ve prospěch Stříbro Waystone Development z.s.p.o., Václavské náměstí 832/19, Nové
Město, 110 00 Praha 1, IČ 72029617, zapsané do katastru nemovitostí pod č. vkladu V1336/2009-410 (dále jen „Věcné břemeno užívání pro rozvoj území“). Smluvní strany
se jako členové Stříbro Waystone Development z.s.p.o. dohodly, že Věcné břemeno
užívání pro rozvoj území váznoucí na Předmětných nemovitostech bude v souvislosti
s Převodem předmětných nemovitostí na Kupujícího dle této Smlouvy zrušeno.

1.5

Prodávající si je vědom, že Kupující uzavírá tuto Smlouvu s tím, že veškerá prohlášení a
záruky Prodávajícího uvedená v čl. III této Smlouvy jsou pravdivé a úplné.
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II.
Kupní cena, platební podmínky
2.1 Smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena za Předmětné nemovitosti, včetně
veškerých součástí a příslušenství, převáděných dle této Smlouvy, činí 35.554.750,- Kč
bez DPH (slovy: třicet pět miliónů pět set padesát čtyři tisíc sedm set padesát korun
českých), dále jen jako „Kupní cena“. Pro úplnost se uvádí, že Kupní cena Předmětných
nemovitostí je kupní cenou za Předmětné nemovitosti zhodnocené předchozí činností
Kupujícího v rámci sdružení Stříbro Waystone Development z.s.p.o. v souladu se
Smlouvou účastníků sdružení z 3.2.2009 ve znění jejích dodatků. Zhodnocení pozemků
spočívá v provedení revitalizace území bývalých kasáren, jehož jsou předmětné pozemky
součástí, spočívající zejména v odstranění původních nevyhovujících staveb, připojení
areálu na silniční síť a v realizaci částečného zasíťování areálu vč. Předmětných
nemovitostí. Cena se tak skládá z ceny pozemků před jejich zhodnocením v souladu s čl.
10.2 Smlouvy účastníků sdružení a z ceny zhodnocení. Smluvní strany se dohodly, že
distribuce výtěžku kupní ceny podléhá pravidlům uvedeným v čl. 10.8 Smlouvy
účastníků sdružení:
a)
část Kupní ceny za Předmětné nemovitosti bez zasíťování činí 17.872.015,- Kč
bez DPH (slovy: sedmnáct miliónů sedm set třicet čtyři tisíc osm set devadesát
jedna korun českých),
b)
zbývající část Kupní ceny činí cena zhodnocení a činí 17.682.735,- Kč bez DPH
(slovy: sedmnáct miliónů osm set devatenáct tisíc osm set padesát devět korun
českých).
Rozdělení kupní ceny odpovídá výši nároků na distribuci výtěžku oběma Smluvním
stranám určeného na základě ujednání odst. 10.8 Smlouvy účastníků sdružení, jak je
stanoveno dále v odst. 2.2 a násl. této Smlouvy.
2.2. Smluvní strany se dohodly, že distribuci výtěžku vypořádají za zprostředkování
sdružením Stříbro Waystone Development, z.s.p.o. v souladu se Smlouvou účastníků
sdružení. Prodávající tímto uznává, že Kupujícímu v souladu se Smlouvou účastníků
sdružení náleží částka za zhodnocení Předmětných nemovitostí ve výši 17.682.735,- Kč
bez DPH (slovy: sedmnáct miliónů šest set osmdesát dva tisíc sedm set třicet pět korun
českých), kterou by sdružení podle Smlouvy o účastníků sdružení distribuovalo
Kupujícímu, pokud by Předmětné nemovitosti byly převáděny na třetí osobu. Vzhledem
k tomu, že Předmětné nemovitosti jsou v souladu se Smlouvou o účastníků sdružení
převáděny přímo na Kupujícího, bude kupní cena zaplacena, jak je popsáno níže, s tím,
že budou dodržena pravidla distribuce výtěžku podle Smlouvy účastníků sdružení, neboť
celá kupní cena je výtěžkem z dispozice podle Smlouvy účastníků sdružení.
2.3 Kupní cena bude zaplacena následovně:
(i)

částka ve výši 17.872.015,- Kč + DPH (slovy: sedmnáct miliónů osm set
sedmdesát dva tisíc patnáct korun českých) bude Kupujícím uhrazena do 10 dnů
ode dne uzavření této Smlouvy s ověřenými podpisy a smlouvy o zrušení
Věcného břemene užívání pro rozvoj území váznoucího na Předmětných
nemovitostech mezi Prodávajícím a sdružením Stříbro Waystone Development
z.s.p.o. s ověřenými podpisy na bankovní účet Prodávajícího č. [•].
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(ii)

zbývající částku ve výši 17.682.735,- Kč + DPH (slovy: sedmnáct miliónů šest
set osmdesát dva tisíc sedm set třicet pět korun českých), odpovídající ceně za
zhodnocení dle odst. 2.1 písm. b) výše, si ponechá Kupující v souladu s odst. 2.2
výše, jelikož je současně věřitelem i dlužníkem této odměny za zhodnocení
nemovitostí, přičemž nárok na její úhradu a povinnost k jejímu zaplacení
vznikne v den provedení pozdějšího z těchto úkonů: provedení vkladu
vlastnického práva Kupujícího jako vlastníka Předmětných nemovitostí do
katastru nemovitostí a provedení výmazu Věcného břemene užívání pro rozvoj
území z katastru nemovitostí.

2.4 Smluvní strany prohlašují, že výše dosud neuhrazených nákladů na rozvoj území ve
smyslu Smlouvy účastníků sdružení obou Smluvních stran činí:
- dosud neuhrazené náklady nárokované Kupujícím činí 18.651.571,- Kč bez DPH,
a
- dosud neuhrazené náklady nárokované Prodávajícím činí 1.390.161,- Kč bez DPH.
2.5 Smluvní strany se dohodly, že náklady, které Kupující vloží do výstavby prvků technické
infrastruktury souvisejících s připravovanou výstavbou na Předmětných nemovitostech,
nepůjdou k tíži sdružení Stříbro Waystone Development, z.s.p.o. a nestanou se tudíž
oprávněnými náklady ve smyslu ustanovení Smlouvy účastníků sdružení. Jedná se o
jmenovitě o:
a) Prvky technické infrastruktury, které jsou předmětem projektu „Stříbro –
komunikace a přeložky“ vypracované společností EBM – Expert Building
Management, s.r.o. v 11/2015 na které bylo vydáno platné územní rozhodnutí č.j.
390/OVÚP/16/185 Če ze dne 9.5.2016
b) Opravy povrchu ul. Forstova vč. výstavby jednostranného chodníku a veřejného
osvětlení v úseku Vodárenská – Březová
c) Úpravu vjezdu do areálu bývalých kasáren v úseku Březová – Tř. 5. Května
Rozsah výše uvedené technické infrastruktury je znázorněn v Příloze č. 4 této Smlouvy.
Strany berou na vědomí, že se jedná o schematické znázornění, kdy finální podoba
technické infrastruktury uvedené v odst. 2.5 b) a c) bude upřesněna na základě projektové
dokumentace, kterou Kupující vypracuje na své náklady. Popis standardu předmětné
technické infrastruktury je uveden v Příloze č. 5 této Smlouvy.
2.6 Smluvní strany se v souladu s výše uvedeným dohodly na distribuci výtěžku (Kupní ceny)
v souladu s čl. 10.8 Smlouvy účastníků sdružení následovně (distribuce výtěžku dle
jednotlivých částí čl. 10.8 Smlouvy účastníků sdružení):
a) Prodávající má nárok na úhradu základní hodnoty Předmětných nemovitostí ve výši
4.693.364,- Kč,
b) Kupující se s účinností odloženou ke dni provedení pozdějšího z těchto úkonů:
provedení vkladu Kupujícího jako vlastníka Předmětných nemovitostí do katastru
nemovitostí a provedení výmazu Věcného břemene užívání pro rozvoj území
z katastru nemovitostí, vzdává svého nároku na Odměnu developera,
c) Kupující se s účinností odloženou ke dni provedení pozdějšího z těchto úkonů:
provedení vkladu Kupujícího jako vlastníka Předmětných nemovitostí do katastru
nemovitostí a provedení výmazu Věcného břemene užívání pro rozvoj území
z katastru nemovitostí, vzdává svého nároku na úhradu dosud neuhrazených nákladů
ve výši 18.651.571,- Kč
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d) Prodávající má nárok na úhradu svých dosud neuhrazených nákladů ve výši
1.390.161,- Kč,
e) Obě Smluvní strany potvrzují, že neevidují žádné další nezaplacené Náklady
z dispozice.
Smluvní strany konstatují, že vzniklý přebytek ve výši 29.471.225,- Kč rozdělí v souladu
s čl. 10.8 Smlouvy účastníků sdružení tak, že Prodávající obdrží 40% z této částky, tedy
částku ve výši 11.788.490,- Kč, navýšenou o základní hodnotu Předmětných nemovitostí
ve výši 4.693.364,- Kč a o své dosud neuhrazené náklady ve výši 1.390.161,- Kč, celkem
tedy částku ve výši 17.872.015,- Kč, tak jak je uvedeno v odst. 2.3 bod (i) výše, a
Kupující obdrží 60% z této částky, tedy částku ve výši 17.682.735,- Kč, tak jak je
uvedeno v odst. 2.2 a 2.3 bod (ii) výše. Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená
dohoda o distribuci výtěžku a platbě Kupní ceny má v tomto případě přednost před
příslušnými ustanoveními Smlouvy účastníků sdružení, která se ve zbytku uplatní, pouze
pokud není v rozporu s touto zvláštní dohodou Smluvních stran o distribuci výtěžku.
III.
Stav Předmětných nemovitost, záruky Prodávajícího
3.1

Prodávající prohlašuje a zavazuje se, že:
a) ke dni podpisu této Smlouvy je jediným vlastníkem Předmětných nemovitostí, je
oprávněn k uzavření této Smlouvy a není zákonně omezen v dispozici s nimi;
b) na Předmětných nemovitostech ke dni podpisu této Smlouvy neváznou (a do jejího
převodu na Kupujícího nebudou váznout) žádná omezení, věcná břemena, zástavní
práva, předkupní práva, jiná věcná práva, nájemní práva či jiná práva jakéhokoli
druhu ve prospěch třetích osob, jakož ani žádné právní vady nebo jakékoli daňové
nebo finanční závazky, s výjimkou práv třetích osob uvedených v části C výpisu
z katastru nemovitostí dle Přílohy č. 1 k této Smlouvě;
c) Podle nejlepšího vědomí Prodávajícího Předmětné nemovitosti ani její části nejsou
předmětem žádného soudního, rozhodčího či podobného řízení o určení vlastnického
ani jiného práva, vydání či vyklizení nemovitosti, ani nedořešených restitučních
nároků, ani neexistuje žádný exekuční titul proti Prodávajícímu a nebylo proti němu
zahájeno exekuční řízení, řízení o výkonu rozhodnutí prodejem nemovitosti ani
žádným jiným způsobem, nebyl vydán žádný exekuční příkaz postihující
Předmětnou nemovitost, a Prodávající není v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006
Sb. ani ohledně něho nebylo zahájeno insolvenční řízení a Prodávajícímu není a
nemůže být známo, že by zahájení jakéhokoliv řízení dle tohoto ustanovení hrozilo;
d) před uzavřením této Smlouvy nenastaly žádné skutečnosti, které by zapříčinily či by
mohly zapříčinit vznik zákonného zástavního práva ve vztahu k Předmětným
nemovitostem (či jakékoliv jejich části), nebo omezení možnosti užívání
Předmětných nemovitostí, nebo možnosti Předmětné nemovitosti co nejdříve
vyklidit;
e) Podle nejlepšího vědomí Prodávajícího Předmětné nemovitosti nejsou zasaženy
kontaminací jako odpady, chemikáliemi či jiným zamořením půdy či spodní vody
jakéhokoliv druhu, ani jinými ekologickými škodami či zátěžemi; v případě výskytu
takové kontaminace se Smluvní strany dohodly, že veškerou kontaminaci či
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ekologickou zátěž odstraní sdružení Stříbro Waystone Development, z.s.p.o., nebo
sdružení Stříbro Waystone Development z.s.p.o. uhradí Kupujícímu náklady vzniklé
v této souvislosti; dříve než Kupující začne odstraňovat případně kontaminace či
ekologické zátěže, vyzve sdružení Stříbro Waystone Development, z.s.p.o. k jejich
odstranění a poskytne mu přiměřenou lhůtu k provedení;
f) veškeré dokumenty a informace poskytnuté Kupujícímu a/nebo jeho odborným
poradcům před podpisem této Smlouvy jsou pravdivé a žádné informace ani žádné
dokumenty mající vliv na platnost transakce zamýšlené touto Smlouvou nebyly
Kupujícímu a/nebo jeho odborným poradcům přede dnem podpisu této Smlouvy
zatajeny.
3.2

Prodávající se dále zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího do
okamžiku, kdy příslušný katastrální úřad rozhodne o vkladu vlastnického práva
Kupujícího dle této Smlouvy do katastru nemovitostí, sám ani prostřednictvím třetí
osoby jednající s jeho výslovným nebo tichým souhlasem, ani ve vztahu k části
Předmětných nemovitostí:
a) Předmětné nemovitosti ani jakoukoliv jejich část nepřevede, jinak nezatíží
jakýmikoliv právy třetích osob (např. zástavním právem, věcným břemenem nebo
předkupním právem) a ani se k tomu vůči jakékoliv třetí osobě nezaváže;
b) Předmětné nemovitosti ani jakoukoliv jejich část nepronajme;
c) nebude provádět žádné změny Předmětných nemovitostí nebo stavební úpravy či
jiné práce na Předmětných nemovitostech s výjimkou obvyklé údržby a oprav včetně
odstraňování havárií;
d) bez výslovného písemného souhlasu Kupujícího neukončí žádnou ze smluv
týkajících se dodávek energií a služeb, které se výlučně váží k Předmětným
nemovitostem a které jsou uzavřeny ke dni podpisu této Smlouvy;
e) bez výslovného souhlasu Kupujícího nezahájí žádné řízení před orgány veřejné
správy (zejména stavebním úřadem), které by mohlo vést k omezení užívání
Předmětných nemovitostí, s výjimkou případů, kdy cílem takového řízení bude
zlegalizovat skutečný stav;
f) neučiní jakékoliv jiné kroky, které by ve svém důsledku znemožnily vklad
vlastnického práva Kupujícího dle této Smlouvy do katastru nemovitostí nebo
zhoršily či ztížily užívání Předmětných nemovitostí Kupujícím.

3.3

V případě nepravdivosti jakéhokoliv prohlášení Prodávajícího uvedeného v čl. III odst.
3.1 a 3.2 této Smlouvy či porušení jakékoliv povinnosti v těchto odstavcích uvedené je
Prodávající povinen sjednat nápravu do 15 dnů ode dne doručení oznámení Kupujícího
o porušení povinnosti Prodávajícího či nepravdivosti některého z jeho shora uvedených
prohlášení. V případě, že Prodávající ani v této lhůtě nesjedná nápravu, je Prodávající
povinen nahradit Kupujícímu škodu vzniklou v důsledku nepravdivosti prohlášení
Prodávajícího uvedeného v čl. III odst. 3.1 a 3.2 této Smlouvy či porušení jakékoliv
povinnosti v těchto odstavcích uvedené s vyloučením nároku na ušlý zisk.
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3.4

Prodávající bude odpovídat bez omezení za veškeré právní vady Předmětných
nemovitostí s výjimkou právních vad, kterých si byl Kupující při podpisu této Smlouvy
prokazatelně vědom a vad a na které byl Kupující před podpisem této Smlouvy písemně
upozorněn či které vyplývají z části C výpisu z katastru nemovitostí dle Přílohy č. 1.

3.5

Kupující prohlašuje, že technický a právní stav Předmětných nemovitostí je mu znám na
základě dokumentů předaných Prodávajícím a na základě dlouholeté spolupráce
Smluvních stran v rámci činnosti v sdružení Stříbro Waystone Development z.s.p.o., že
si je prohlédl a v tomto stavu ji kupuje a přijímá do svého výlučného vlastnictví.
IV.
Návrh na vklad vlastnického práva k Předmětným nemovitostem

4.1

Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva k Předmětným
nemovitostem do katastru nemovitostí ve prospěch Kupujícího bude oběma stranami
podepsán spolu s touto Smlouvou. Tento návrh podá příslušnému katastrálnímu úřadu
Kupující bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dnů. Poplatky spojené s katastrálním
řízením platí Kupující.

4.2

Vlastnické právo k Předmětným nemovitostem nabude Kupující vkladem do katastru
nemovitostí na základě této Smlouvy, s právními účinky vkladu práva vlastnického
zpětně ke dni podání návrhu na povolení vkladu, přičemž smluvními projevy vůle jsou
Smluvní strany vázány ode dne podpisu této Smlouvy.

4.3

Pokud katastrální úřad přeruší řízení o povolení vkladu práva a vyzve Smluvní strany
k odstranění vad či k doplnění podání, se obě Smluvní strany zavazují učinit tak ve lhůtě
dané katastrálním úřadem, přičemž Smluvní strany jsou povinny si poskytnout
nezbytnou součinnost.
V.
Předání Předmětných nemovitostí

5.1

Prodávající je povinen předat Kupujícímu Předmětné nemovitostí nejpozději do 3 (tří)
pracovních dnů poté, co mu po doručení vyrozumění katastrálního úřadu o provedení
vkladu vlastnického práva Kupujícího do katastru nemovitostí, bude doručena výzva
Kupujícího k předání Předmětných nemovitostí. Kupující se zavazuje Předmětné
nemovitosti v této lhůtě převzít. Již před předáním je však Kupující oprávněn do
Předmětné nemovitosti vstupovat, zejména za účelem provádění přípravných prací, a
Prodávající je povinen mu takový vstup umožnit.

5.2

Prodávající a Kupující se zavazují sepsat při předání Předmětných nemovitostí
předávací protokol o předání Předmětných nemovitostí.

5.3

Dle dohody Smluvních stran ponese Prodávající do okamžiku předání Předmětných
nemovitostí dle čl. V odst. 5.1 této Smlouvy přiměřené náklady spojené s údržbou
Předmětných nemovitostí a dále veškerá rizika související s případným poškozením
Předmětných nemovitostí.
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VI.
Další ujednání
6.1

Smluvní strany se dohodly, že v případě nepravdivosti jakéhokoliv prohlášení
Prodávajícího uvedeného v čl. III této Smlouvy či porušení jakékoliv povinnosti v tomto
čl. III uvedené a v případě, že Prodávající nenapraví závadný stav ve lhůtě uvedené v čl.
III odst. 3.3 této Smlouvy, tedy do 15 dnů ode dne doručení oznámení Kupujícího o
porušení povinnosti Prodávajícího či nepravdivosti některého z jeho prohlášení, je
Kupující oprávněn dle svého uvážení od této Smlouvy odstoupit nebo požadovat
přiměřenou slevu z části Kupní ceny uvedené v čl. 2.3 (i). Kupující je rovněž oprávněn
od této Smlouvy odstoupit, pokud jeho vlastnické právo k Předmětným nemovitostem
nebude v katastru zapsáno dle této Smlouvy do 6 měsíců od podání návrhu na vklad
příslušnému katastrálnímu úřadu nebo pokud nebude Věcné břemeno užívání pro rozvoj
území zatěžující Předmětné nemovitosti z katastru nemovitostí vymazáno ve stejné
lhůtě.

6.2

Smluvní strany se dohodly, že Prodávající je oprávněn od této Smlouvy odstoupit,
pokud Kupující neuhradí část Kupní ceny dle čl. II odst. 2.3 (i) ani v dodatečné lhůtě 30
dnů od doručení výzvy Prodávajícího, aby tak učinil.

6.3

Odstoupením se Smlouva ruší od počátku. V případě odstoupení od Smlouvy jsou obě
Smluvní strany povinny navrátit si veškerá plnění přijatá dle této Smlouvy. V případě
odstoupení od Smlouvy se Prodávající zavazuje zaplatit Kupujícímu na jeho účet
veškeré částky, které Kupující plnil Prodávajícímu dle této Smlouvy, a to do 30 dnů ode
dne účinnosti odstoupení od Smlouvy.
VII.
Závěrečná ustanovení

7.1

Tato Smlouva se uzavírá a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami.
Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje
všechny předchozí smlouvy, dohody a ujednání Smluvních stran vztahující se k
předmětu této Smlouvy, která byla v minulosti učiněna, ať již v písemné či ústní podobě.

7.2

Jednotlivá ustanovení této Smlouvy jsou od sebe oddělitelná. Jestliže se některé
z ustanovení této Smlouvy stane neplatným, zdánlivým, neúčinným nebo
nevykonatelným, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení této Smlouvy a veškerá
ostatní ustanovení této Smlouvy zůstávají v platnosti a budou účinná a vykonatelná v co
nejširším rozsahu, v jakém to platné právní předpisy dovolují. Smluvní strany se
zavazují nahradit neplatná, zdánlivá, neúčinná nebo nevykonatelná ustanovení jinými
ustanoveními, která se svým smyslem budou co nejvíce blížit původním neplatným,
neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením.

7.3

Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemně ve formě číslovaných
písemných dodatků řádně podepsaných Smluvními stranami.

7.4 Tato Smlouva je uzavřena a podepsána ve třech stejnopisech, každý s platností originálu,
z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu a jeden stejnopis je určen
příslušnému katastrálnímu úřadu.
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7.5

Smluvní strany se výslovně dohodly, že se tato Smlouva řídí právním řádem České
republiky, zejména občanským zákoníkem. Smluvní strany se v této souvislosti dohodly,
že se na právní vztahy vyplývající z této Smlouvy nepoužijí ustanovení § 1765 a 1766
občanského zákoníku, dále § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.

7.6 Veškeré spory případně vyplývající z této Smlouvy budou rozhodovány příslušnými
českými soudy.
7.7

Oznámení, která mají být učiněna podle této Smlouvy, zejména oznámení o odstoupení,
musí být podána písemně v českém jazyce a mohou být doručena osobně nebo zaslána
držitelem poštovní licence, a sice doporučeně s doručenkou. Taková oznámení budou
pokládána za doručená v okamžiku potvrzení o doručení (v případě zaslání držitelem
poštovní licence). Pokud adresát odmítne převzít oznámení v souvislosti s touto
Smlouvou, takové oznámení bude pokládáno za doručené v okamžiku jeho odmítnutí.
Pokud je takové oznámení vráceno odesílateli z důvodu nedoručení, bude takové
oznámení pokládáno za doručené pátý (5.) pracovní den po odeslání.

7.8

Strany této Smlouvy prohlašují, že je její obsah určitý a srozumitelný, prostý omylu,
odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, že jejímu obsahu zcela rozumějí a na důkaz toho
ji podepisují.

Doložka platnosti právního jednání dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění:
Záměr Města Stříbro převést Předmětné nemovitosti dle této Smlouvy byl uveřejněn na úřední
desce Města Stříbro: [•]
Souhlas k uzavření této Smlouvy vyjádřilo zastupitelstvo města Stříbro svým usnesením č. [•]
ze dne [•]
V Praze dne [•] 2017

V Praze dne [•] 2017

Město Stříbro

Waystone CZ s. r. o.

________________________

_______________________
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Příloha č. 07
usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. června 2017

SMLOUVA O ZRUŠENÍ PRÁVA
ODPOVÍDAJÍCÍHO VĚCNÉMU BŘEMENI K NEMOVITOSTEM
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění, dále jen „občanský zákoník“ mezi:
1.

Město Stříbro
se sídlem:
Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro
IČ:
00260177
DIČ:
CZ00260177
zastoupeným Bc. Karlem Lukešem, starostou města
(dále jen „Povinný“)

a
2.

Stříbro Waystone Development, z.s.p.o.
se sídlem:
Václavské náměstí 832/19, 110 00 Praha 1
IČ:
72029617
DIČ:
CZ 72029617
zastoupené [•]
Sdružení je zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka
59157
(dále jen „Oprávněný“)

Povinný a Oprávněný se dále společně označují též jako „Smluvní strany“ a také jednotlivě jako
„Smluvní strana“.
I.
Prohlášení stran
1.1

Povinný prohlašuje a dokládá výpisem z katastru nemovitostí tvořícím Přílohu č. 1 této Smlouvy,
že je výlučným vlastníkem níže uvedených pozemků v katastrálním území Stříbro, obec Stříbro,
zapsaných v katastru nemovitostí na LV č. 1, vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj,
katastrální pracoviště Tachov:
1)
parc. č. st. 2822 o výměře 1337 m2, zastavěná plocha a nádvoří, bez č.p./č.e., stavba
technického vybavení;
2)
parc. č. st. 2823 o výměře 67 m2, zastavěná plocha a nádvoří, bez č.p./č.e., jiná stavba.

1.2

Povinný prohlašuje a dokládá výpisem z katastru nemovitostí tvořícím Přílohu č. 1 této Smlouvy, že
je výlučným vlastníkem pozemku parc.č. 1025/1 o výměře 127 586 m2, ostatní plocha - jiná
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plocha, pozemku parc. č. 1025/14 o výměře 4 903 m2, ostatní plocha – zeleň, a pozemku parc. č.
1025/15 o výměře 149 158 m2, ostatní plocha - jiná plocha, v katastrálním území Stříbro, obec
Stříbro, zapsaných v příslušném katastru nemovitostí na LV č. 1, vedeném Katastrálním úřadem
pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Tachov. Na základě geometrického plánu č. 3485144/2016 (tvořícího Přílohu č. 2 této Smlouvy) zpracovaného panem Radkem Petráškem, náměstí
Republiky 423, PSČ 348 02 Bor, ověřeného oprávněným zeměměřičským inženýrem panem Ing.
Václavem Stoklasou dne 18.8.2015 pod č. 403/2015, potvrzeného Katastrálním úřadem pro
Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Tachov dne [•] 2017, vznikly oddělením z pozemku parc. č.
1025/1, parc. č. 1025/14 a parc. č. 1025/15 následující nové pozemky:
1)
parc. č. 1025/107 o výměře 45 499 m2, ostatní plocha - jiná plocha, který vznikl oddělením
z původního pozemku parc. č. 1025/1 o výměře 127 586 m2, ostatní plocha - jiná plocha,
2)
parc. č. 1025/108 o výměře 263 m2, ostatní plocha - zeleň, který vznikl oddělením
z původního pozemku parc. č. 1025/14 o výměře 4 903 m2, ostatní plocha – zeleň,
3)
parc. č. 1025/110 o výměře 731 m2, ostatní plocha - zeleň, který vznikl oddělením
z původního pozemku parc. č. 1025/14 o výměře 4 903 m2, ostatní plocha – zeleň,
4)
parc. č. 1025/113 o výměře 9 041 m2, ostatní plocha - jiná plocha, který vznikl oddělením
z původního pozemku parc. č. 1025/15 o výměře 149 158 m2, ostatní plocha - jiná plocha,
a na základě geometrického plánu č. 3553-170/2017 (tvořícího Přílohu č. 3 této Smlouvy)
zpracovaného panem Radkem Petráškem, náměstí Republiky 423, PSČ 348 02 Bor, ověřeného
oprávněným zeměměřičským inženýrem panem Ing. Václavem Stoklasou dne 18.8.2015 pod č.
403/2015, potvrzeného Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Tachov dne
[•] 2017, vznikl oddělením z pozemku parc. č. 1025/1 následující nový pozemek:
5)
parc. č. 1025/130 o výměře 33 319 m2, ostatní plocha - jiná plocha, který vznikl oddělením
z původního pozemku parc. č. 1025/1 o výměře 127 586 m2, ostatní plocha - jiná plocha.
Pozemky uvedené v čl. I odst. 1.1 bod 1) až 2) a v čl. I odst. 1.2 bod 1) až 5) jsou dále označovány
jen jako „Předmětné nemovitosti“.
1.3

Na Předmětných nemovitostech vázne věcné břemeno užívání nemovitostí pro rozvoj území ve
prospěch Oprávněného zapsané do katastru nemovitostí pod č. vkladu V-1336/2009-410.
II.
Projev vůle

2.1

Oprávněný a Povinný se tímto dohodli, že se Oprávněný vzdává práva věcného břemene
uvedeného v čl. I odst. 1.3 této smlouvy k Předmětným nemovitostem, a Povinný tuto skutečnost
akceptuje, bere ji na vědomí a se vzdáním se práva souhlasí. Obě strany souhlasí s tím, že věcné
břemeno zaniká uzavřením této Smlouvy o zrušení práva odpovídajícího věcnému břemeni k
nemovitostem.
III.
Další ujednání

3.1

3.2

Návrh na výmaz práva odpovídajícího věcnému břemeni bude oběma stranami podepsán spolu
s touto Smlouvou. Tento návrh podá příslušnému katastrálnímu úřadu Povinný bezodkladně,
nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření této Smlouvy. Poplatky spojené s katastrálním řízení
hradí Oprávněný
Pokud katastrální úřad přeruší řízení zahájené návrhem podle článku 3.1 a vyzve Smluvní strany
k odstranění vad či k doplnění podání, obě Smluvní strany se zavazují učinit tak ve lhůtě dané
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katastrálním úřadem, přičemž Smluvní strany jsou povinny si poskytnout nezbytnou součinnost.
IV.
Závěrečná ustanovení
4.1

Tato Smlouva se uzavírá a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

4.2

Jednotlivá ustanovení této Smlouvy jsou od sebe oddělitelná. Jestliže se některé z ustanovení této
Smlouvy stane neplatným, zdánlivým, neúčinným nebo nevykonatelným, není tím dotčena
platnost ostatních ustanovení této Smlouvy a veškerá ostatní ustanovení této Smlouvy zůstávají
v platnosti a budou účinná a vykonatelná v co nejširším rozsahu, v jakém to platné právní předpisy
dovolují. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatná, zdánlivá, neúčinná nebo nevykonatelná
ustanovení jinými ustanoveními, která se svým smyslem budou co nejvíce blížit původním
neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením.

4.3

Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemně ve formě písemných dodatků řádně
podepsaných Smluvními stranami.

4.4

Tato Smlouva je uzavřena a podepsána ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž
každá ze Smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu a jeden stejnopis je určen příslušnému
katastrálnímu úřadu.

4.5

Smluvní strany se výslovně dohodly, že se tato Smlouva řídí právním řádem České republiky,
zejména občanským zákoníkem. Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že se na právní
vztahy vyplývající z této Smlouvy nepoužijí ustanovení § 1765 a 1766 občanského zákoníku, dále §
1740 odst. 3 občanského zákoníku.

4.6

Veškeré spory případně vyplývající z této Smlouvy budou rozhodovány příslušnými českými soudy.

4.7

Oznámení, která mají být učiněna podle této Smlouvy, musí být podána písemně v českém jazyce
a mohou být doručena osobně nebo zaslána držitelem poštovní licence, a sice doporučeně s
doručenkou. Taková oznámení budou pokládána za doručená v okamžiku potvrzení o doručení (v
případě zaslání držitelem poštovní licence). Pokud adresát odmítne převzít oznámení v souvislosti
s touto Smlouvou, takové oznámení bude pokládáno za doručené v okamžiku jeho odmítnutí.
Pokud je takové oznámení vráceno odesílateli z důvodu nedoručení, bude takové oznámení
pokládáno za doručené pátý (5.) pracovní den po odeslání.

4.8

Strany této Smlouvy prohlašují, že je její obsah určitý a srozumitelný, prostý omylu, odpovídá
jejich pravé a svobodné vůli, že jejímu obsahu zcela rozumějí a na důkaz toho ji podepisují.

V……………………dne……………………

V……………………dne……………………

Povinný

Oprávněný

……………………………………
Za Město Stříbro
Bc. Karel Lukeš
Starosta

……………………………………
Za Stříbro Waystone Development, z.s.p.o.
[•]
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Příloha č. 08
usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. června 2017

