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Městský úřad Telč
oddělení sekretariát
nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč

tel.: +420 567 112 411
mobil: +420 606 618 551

Všem členům Zastupitelstva města

Vaše značka Číslo jednací Vyřizuje V Telči
24.03.2023

PROGRAM JEDNANI 5. zasedání zastupitelstva města, dne 03.04.2023.

Program jednání

1) Zahájení - informace o počtu přítomných členů ZM - konstatování, zda je ZM
schopno se usnášet

2) Schválení programu zasedání ZM
3) Volba ověřovatelů zápisu (dva členové ZM)
4) Informace o ověření zápisu ze 4. zasedání ZM
5) Zpráva o činnosti rady města (9.-11. schůze)
6) Prohlášení vlastníka budovy č.p. 615, Telč, ul. Komenského

7) Převod práv a povinností - schválení uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu
bytu a smlouvě o uzavření budoucí kupní

8) Prodej bytových a nebytových jednotek v domě č.p. 615 Telč -Staré Město, ul.
Komenského

9) Založení Společenství vlastníků jednotek pro dům Komenského č.p. 615
10) Prodej pozemků v ul. Květinova

11) Návrh rozdělení příspěvků na obnovu památek v rámci Programu
regenerace MPR a MPZ v roce 2023 

12) Projednání návrhů na pořízení změny Územního plánu Telč

13) Navýšení dotace sportovním organizacím a rozdělení dotace pro sportovní
mládež 2023

14) Dotace pro folklorní soubor Podjavořičan a pro Společnost telčské místní
dráhy na rok 2023 

15) Volba Osadního výboru místní části města Telče Studnice 
16) Rozprava
17) Souhrn přijatých usnesení
18) Závěr
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Podání pro jednání zastupitelstva města č.5 bod č.1

Název materiálu:
Zahájení - informace o počtu přítomných členů ZM - konstatování, zda je ZM schopno se
usnášet
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Podání pro jednání zastupitelstva města č.5 bod č.2

Název materiálu:
Schválení programu zasedání ZM
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Podání pro jednání zastupitelstva města č.5 bod č.3

Název materiálu:
Volba ověřovatelů zápisu (dva členové ZM)
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Podání pro jednání zastupitelstva města č.5 bod č.4

Název materiálu:
Informace o ověření zápisu ze 4. zasedání ZM
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Podání pro jednání zastupitelstva města č.5 bod č.5

Název materiálu:
Zpráva o činnosti rady města (9.-11. schůze)

Předkladatel:
Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Textová část:

Přílohy:
RM_usneseni_009_011.pdf

Stanovisko RM:

Návrh usnesení:

Zpracoval:Jitka Šmachová Datum:24.03.2023
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Podání pro jednání zastupitelstva města č.5 bod č.6

Název materiálu:
Prohlášení vlastníka budovy č.p. 615, Telč, ul. Komenského

Předkladatel:
Z pověření RM Bc. Vladimír Švec - vedoucí ORÚP

Textová část:
Předmětem podání je schválení prohlášení vlastníka budovy za účelem rozdělení domu na jednotlivé
bytové a nebytové jednotky. Prohlášení vlastníka budovy je zpracováno pro č.p. 615, ul. Komenského,
na pozemku parc.č. st. 2242 v k.ú. Telč, obci Telč, okres Jihlava, zpracované dle zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Prohlášení vlastníka budovy a následné rozdělení bytového domu na jednotlivé bytové a nebytové
jednotky je prováděno z důvodu převodu bytových a nebytových jednotek v objektu čp. 615 na
současné  budoucí  vlastníky  bytů  v  souladu  s  dříve  uzavřenými  budoucími  smlouvami  v  rámci
výstavby bytů v objektu. Byty byly vystavěny se státní podporou a s podporou budoucích vlastníků
bytů. Z důvodu podmínky dotace, dle které nelze byty převést na jiného vlastníka, byla mezi městem
a budoucími vlastníky uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní.

- Prohlášení vlastníka budovy

Přílohy:
Prohlášení vlastníka_615.pdf

Stanovisko RM:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města Telče schválit prohlášení vlastníka budovy č.p. 615 Telč,
ul. Komenského, dle přílohy podání.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Telče schvaluje prohlášení vlastníka budovy č.p. 615 Telč, ul. Komenského, dle
přílohy podání.

Zpracoval:Vladimír Švec Datum:22.03.2023
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Příloha 1: Prohlášení vlastníka_615.pdf (str.11)



Příloha 1: Prohlášení vlastníka_615.pdf (str.12)
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Podání pro jednání zastupitelstva města č.5 bod č.7

Název materiálu:
Převod práv a povinností - schválení uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu a smlouvě
o uzavření budoucí kupní

Předkladatel:
Z pověření RM Bc. Vladimír Švec - vedoucí ORÚP

Textová část:
Paní  bytem Telč, ul.  a pan , bytem Telč, ul.

jsou stávajícími nájemci bytu č. a garáže č. v Telči
(vlastník Město Telč). K bytu (i garáži) je uzavřena „Smlouva o nájmu bytu a smlouva o uzavření
budoucí smlouvy kupní“ (jedná se o bytový dům, kde náklady na výstavbu nad rámec poskytnuté
dotace dofinancovali nájemci formou předplaceného nájemného). Dne 9. 3. 2023 ORÚP obdržel od
paní žádost o převod bytu (práv a povinností) na

Záměr převodu práv k předmětnému bytu byl zveřejněn na úřední desce dle Zákona o obcích.

Přílohy:
1: Žádost o převod práv a povinností
2: Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu a smlouvě o uzavření budoucí kupní k bytu

Přílohy:
1_Źádosti o převod.pdf
2_Dodatek č. 2 ke smlouvě o půjčce - pdf

Stanovisko RM:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu a smlouvě o uzavření
budoucí kupní k bytu č.  v ul. v Telči dle přílohy č.2 podání.

Zpracoval:Vladimír Švec Datum:23.03.2023
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DODATEK Č. 2 

KE SMLOUVĚ O PŮJČCE A SMLOUVĚ O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ 

KUPNÍ ZE DNE 20.01.1998 

 
uzavřený ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku 

v platném znění 

 
 

Město Telč 

nám. Zachariáše z Hradce č. p. 10  

588 56   TELČ  

IČ: 00286745    DIČ: CZ00286745 

č. ú.: 1466015399/0800 

zastoupené starostou Mgr. Vladimírem Brtníkem 

(dále jako „Město Telč“) 

 

Paní 

 

Pan 

 

Pan 

 

Pan  

 

 

I. 

 

Na základě dohody smluvních stran dochází ke dni účinnosti tohoto dodatku ke změně v 

osobě "věřitele" a "osoby oprávněné" dle "Smlouvy o půjčce a smlouvy o uzavření budoucí 

kupní" ze dne 20. 01. 1998, kterým se stává 

namísto 

 

II. 

 

Ostatní ustanovení "Smlouvy o půjčce a smlouvy o uzavření budoucí kupní" ze dne 4. 11. 

2003 zůstávají beze změny. 

Příloha 2: 2_Dodatek č. 2 ke smlouvě o půjčce - Krejčí.pdf (str.1)



 

III. 

 

Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran a byl 

vyhotoven v šesti exemplářích, z nichž obdrží Město Telč dvě,  

po jednom vyhotovení. 

 

 

 

IV. 

 

Dodatek č. 2 ke "Smlouvě o půjčce a smlouvě o uzavření budoucí kupní" ze dne 20. 01. 

1998byl schválen na XX. zasedání zastupitelstva města Telče konaném dne XX. XX. 2023 

usnesením č. UZ XXXXXXXXXX.  

 

 

V Telči dne: …………… V Telči dne: …………… 

 

 

 

 

 

………………………………….. ……………………………… 

                         

 

 

 

 

………………………………….. ……………………………… 

                       

 

 

 

 

 

V Telči dne:……………. 

 

 

 

 

 

…………………………….. 

Město Telč 
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Podání pro jednání zastupitelstva města č.5 bod č.8

Název materiálu:
Prodej bytových a nebytových jednotek v domě č.p. 615 Telč -Staré Město, ul. Komenského

Předkladatel:
Z pověření RM Bc. Vladimír Švec - vedoucí ORÚP

Textová část:
Předmětem podání je schválení dodatků ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní a schválení smluv
kupních  na  prodej  8  bytových  jednotek  a  4  nebytových  jednotek  v  domě  č.p.  615,  Telč,  ul.
Komenského  stojící  na  pozemku  parc.  č.  st.  2242  zastavěná  plocha  v  obci  a  k.ú.  Telč  a
spoluvlastnických podílů na společných částech bytového domu a na pozemku parc. č. st. 2242 v
rozsahu dle velikosti jednotlivých bytových jednotek (dle „Prohlášení o rozdělení práva k domu“
zpracovaného Mgr. Olgou Hlochovou - Poradenská a kozultační kancelář Hlochová, právní vztahy k
nemovitostem, Pístov 43, 586 01 Jihlava)
Ve smlouvě kupní je prodejní cena bytové jednotky a spoluvlastnického podílu k pozemku parc. č. st.
2242 (pozemek pod bytovým domem) stanovena ve výši 1 Kč. Dle předloženého návrhu by měly být
prostředky odpovídající ceně pozemku pod bytovým domem vloženy zpět do opravy domu. Z tohoto
důvodu  je  nutné  uzavřít  příslušný  dodatek  k  uzavřeným smlouvám budoucím,  který  je  rovněž
součástí podání.

Jednotlivé dodatky a kupní smlouvy tvoří přílohu č. 1 a 2 podání.
Návrhy smluv, vč. dodatků jsou prokonzultovány s budoucími vlastníky.
Záměr prodeje i záměr uzavření dodatku byl zveřejněn v souladu se zákonem o obcích.
Součástí  příloh podání  je  rovněž prohlášení  vlastníka,  aktualizovaný znalecký posudek na cenu
pozemku pod bytovým domem a rovněž seznam nutných oprav, které se předpokládá, že budou
budoucí  vlastníci  hradit  již  z  vlastních  zdrojů  (bez  spoluúčasti  města),  resp.  z  fondu  oprav
vytvořeného Společenstvím vlastníků bytových jednotek.

Přílohy:
1: Návrh dodatků
2: Návrh kupních smluv
3: Prohlášení vlastníka, znalecký posudek na cenu pozemku pod objektem

Přílohy:
1_Dodatky Komenského 615_kompl.pdf
2_Kupní smlouvy 615_komplet.pdf
3_Prohlášení vlastníka_posudek.pdf

Stanovisko RM:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  města  schvaluje  uzavření  dodatků k  uzavřeným smlouvám na bytové  jednotky  v
bytovém domě č.p. 615 v ulici Komenského v Telči ve znění dle přílohy č.1 podání.

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smluv kupních ve znění dle přílohy č.2 podání.



Městský úřad Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Tel. : +420 567 112 411, Mobil: +420 606 618 551, Internet: http//www.telc.eu, E-mail: epodatelna@telc-etc.cz

Zpracoval:Vladimír Švec Datum:23.03.2023



Dodatek č.1 
 

k „ Smlouvě o půjčce a Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy 
nájemní a kupní“ ze dne 28.01.2013 ve znění pozdějších dodatků 

 
     
Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč – Vnitřní Město 
IČO 00286745 
bankovní spojení Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu 1466015399/0800 
zastoupené starostou města panem Mgr. Vladimírem Brtníkem  
 
(na straně jedné - dále jako ”budoucí prodávající") 
 
 
pan 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
(na straně druhé - dále jako “budoucí kupující“) 
 

I. 
 
Na základě usnesení zastupitelstva města Telče UZ  ………/2023  ze dne ……...2023 
se mění "Smlouva o půjčce a smlouva o uzavření budoucí smlouvy nájemní a kupní" 
ze dne 28.01.2013 ve znění pozdějších dodatků (dále také jako "smlouva") takto: 
 
Článek 5 smlouvy se ruší a nahrazuje se níže uvedeným zněním: 
 

Budoucí prodávající se zavazuje uzavřít s budoucím kupujícím nebo jeho právním 
nástupcem, tj. i osobou, na kterou tento budoucí kupující v souladu s platnou právní 
úpravou svá práva a povinnosti z této smlouvy převede, kupní smlouvu 
individualizované bytové jednotky dle článku 4. této smlouvy a spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu a pozemku - zastavěné plochy domu 
vypočteného dle zák. č. 72/94 Sb., (příp. právního předpisu ke dni podpisu kupní 
smlouvy jej nahrazující) a to za těchto podmínek: 
 
a) kupní cena je dohodnuta smluvními stranami ve výši  1,-- Kč (slovy Jedna 

koruna česká). Dále se budoucí kupující zavazuje uhradit správní poplatek za 
návrh na vklad do katastru nemovitostí ve výši 2.000,-- Kč (slovy Dva tisíce 
korun českých). Splatnost celkové částky ve výši 2.001,-- Kč (slovy Dva tisíce 
jedna koruna česká) byla stanovena před podpisem této smlouvy v hotovosti na 
finanční účtárně MěÚ Telč nebo bezhotovostně na číslo účtu Města Telče 
uvedené v záhlaví této smlouvy pod variabilním symbolem 2461. 

b) budoucí kupující se dále zavazuje po vkladu smlouvy kupní do katastru 
nemovitostí a založení SVJ - společenství vlastníků bytových jednotek 
předmětné nemovitosti vložit alikvotní část ceny pozemku parc. č. st.2242 v k.ú. 
Telč odpovídající jeho spoluvlastnickému podílu na společných částech domu 
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a stavebním pozemku dle „Prohlášení o rozdělení práva k domu“ zpracovaného 
Mgr. Olgou Hlochovou (Poradenská a kozultační kancelář Hlochová, právní 
vztahy k nemovitostem), Pístov 43, 586 01 Jihlava ze dne 29.4.2018 a 
Znaleckého posudku č. 004/2017-2, dodatku (aktualizace) č.1 zpracovaného 
Ing. Jaroslavem Krátkým, FINEKO, spol. s.r.o., Matky Boží 1181/11 586 01 
Jihlava ze dne 19.4.2022, do fondu oprav výše konkretizovaného SVJ, (tyto 
finanční prostředky budou v budoucnu využity na opravu a údržbu společných 
částí předmětné nemovitosti). 

c) pokud vznikne ke dni uzavření smlouvy v příčinné souvislosti   s nabytím (koupí) 
nemovitých věcí v souladu s tehdy platnou legislativou daňová povinnost, je 
jejím poplatníkem budoucí kupující.  

d) práva a povinnosti ze smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní přecházejí na 
právní nástupce obou smluvních stran. 

 
II 

Ostatní články původně uzavřené smlouvy zůstávájí beze změny. 
 
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1  smlouvy nabývá platnosti  a účinnosti 
okamžikem podpisu obou smluvních stran, byl uzavřen na základě jejich pravé a 
svobodné vůle a byl vyhotoven ve třech exemplářích s platností originálu, z nichž 
obdrží budoucí prodávající 2x a budoucí kupující 1x. 
 
Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválen na ...... zasedání zastupitelstva města Telče 
konaném dne ....... usnesením ............. 
 
 
V Telči dne ………………….. 
 
                        
 
 
 
 
 
………………………………………….......              ....……………………………………. 
            budoucí prodávající                                              budoucí kupující 
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Dodatek č.3 
 

k „ Smlouvě o půjčce a Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy 
nájemní a kupní“ ze dne 11.03.1998 ve znění pozdějších dodatků 

 
     
Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč – Vnitřní Město 
IČO 00286745 
bankovní spojení Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu 1466015399/0800 
zastoupené starostou města panem Mgr. Vladimírem Brtníkem  
 
(na straně jedné - dále jako ”budoucí prodávající") 
 
 
paní 
 

pan 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
(na straně druhé - dále jako “budoucí kupující“) 
 

I. 
 
Na základě usnesení zastupitelstva města Telče UZ  ………/2023  ze dne ……...2023 
se mění "Smlouva o půjčce a smlouva o uzavření budoucí smlouvy nájemní a kupní" 
ze dne 11.03.1998 ve znění pozdějších dodatků (dále také jako "smlouva") takto: 
 
Článek 5 smlouvy se ruší a nahrazuje se níže uvedeným zněním: 
 

Budoucí prodávající se zavazuje uzavřít s budoucím kupujícím nebo jeho právním 
nástupcem, tj. i osobou, na kterou tento budoucí kupující v souladu s platnou právní 
úpravou svá práva a povinnosti z této smlouvy převede, kupní smlouvu 
individualizované bytové jednotky dle článku 4. této smlouvy a spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu a pozemku - zastavěné plochy domu 
vypočteného dle zák. č. 72/94 Sb., (příp. právního předpisu ke dni podpisu kupní 
smlouvy jej nahrazující) a to za těchto podmínek: 
 
a) kupní cena je dohodnuta smluvními stranami ve výši  1,-- Kč (slovy Jedna 

koruna česká). Dále se budoucí kupující zavazuje uhradit správní poplatek za 
návrh na vklad do katastru nemovitostí ve výši 2.000,-- Kč (slovy Dva tisíce 
korun českých). Splatnost celkové částky ve výši 2.001,-- Kč (slovy Dva tisíce 
jedna koruna česká) byla stanovena před podpisem této smlouvy v hotovosti na 
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finanční účtárně MěÚ Telč nebo bezhotovostně na číslo účtu Města Telče 
uvedené v záhlaví této smlouvy pod variabilním symbolem 2461. 

b) budoucí kupující se dále zavazuje po vkladu smlouvy kupní do katastru 
nemovitostí a založení SVJ - společenství vlastníků bytových jednotek 
předmětné nemovitosti vložit alikvotní část ceny pozemku parc. č. st.2242 v k.ú. 
Telč odpovídající jeho spoluvlastnickému podílu na společných částech domu 
a stavebním pozemku dle „Prohlášení o rozdělení práva k domu“ zpracovaného 
Mgr. Olgou Hlochovou (Poradenská a kozultační kancelář Hlochová, právní 
vztahy k nemovitostem), Pístov 43, 586 01 Jihlava ze dne 29.4.2018 a 
Znaleckého posudku č. 004/2017-2, dodatku (aktualizace) č.1 zpracovaného 
Ing. Jaroslavem Krátkým, FINEKO, spol. s.r.o., Matky Boží 1181/11 586 01 
Jihlava ze dne 19.4.2022, do fondu oprav výše konkretizovaného SVJ, (tyto 
finanční prostředky budou v budoucnu využity na opravu a údržbu společných 
částí předmětné nemovitosti). 

c) pokud vznikne ke dni uzavření smlouvy v příčinné souvislosti   s nabytím (koupí) 
nemovitých věcí v souladu s tehdy platnou legislativou daňová povinnost, je 
jejím poplatníkem budoucí kupující.  

d) práva a povinnosti ze smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní přecházejí na 
právní nástupce obou smluvních stran. 

 
II 

Ostatní články původně uzavřené smlouvy zůstávájí beze změny. 
 
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3  smlouvy nabývá platnosti  a účinnosti 
okamžikem podpisu obou smluvních stran, byl uzavřen na základě jejich pravé a 
svobodné vůle a byl vyhotoven ve třech exemplářích s platností originálu, z nichž 
obdrží budoucí prodávající 2x a budoucí kupující 1x. 
 
Tento dodatek č. 3 smlouvy byl schválen na ...... zasedání zastupitelstva města Telče 
konaném dne ....... usnesením ............. 
 
 
V Telči dne ………………….. 
 
                        
 
 
 
 
 
………………………………………….......              ....……………………………………. 
            budoucí prodávající                                              budoucí kupující 
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Dodatek č.2 
 

k „ Smlouvě o půjčce a Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy 
nájemní a kupní“ ze dne 07.06.2007 ve znění pozdějších dodatků 

 
     
Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč – Vnitřní Město 
IČO 00286745 
bankovní spojení Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu 1466015399/0800 
zastoupené starostou města panem Mgr. Vladimírem Brtníkem  
 
(na straně jedné - dále jako ”budoucí prodávající") 
 
 
paní 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
(na straně druhé - dále jako “budoucí kupující“) 
 

I. 
 
Na základě usnesení zastupitelstva města Telče UZ  ………/2023  ze dne ……...2023 
se mění "Smlouva o půjčce a smlouva o uzavření budoucí smlouvy nájemní a kupní" 
ze dne 07.06.2007 ve znění pozdějších dodatků (dále také jako "smlouva") takto: 
 
Článek 5 smlouvy se ruší a nahrazuje se níže uvedeným zněním: 
 

Budoucí prodávající se zavazuje uzavřít s budoucím kupujícím nebo jeho právním 
nástupcem, tj. i osobou, na kterou tento budoucí kupující v souladu s platnou právní 
úpravou svá práva a povinnosti z této smlouvy převede, kupní smlouvu 
individualizované bytové jednotky dle článku 4. této smlouvy a spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu a pozemku - zastavěné plochy domu 
vypočteného dle zák. č. 72/94 Sb., (příp. právního předpisu ke dni podpisu kupní 
smlouvy jej nahrazující) a to za těchto podmínek: 
 
a) kupní cena je dohodnuta smluvními stranami ve výši  1,-- Kč (slovy Jedna 

koruna česká). Dále se budoucí kupující zavazuje uhradit správní poplatek za 
návrh na vklad do katastru nemovitostí ve výši 2.000,-- Kč (slovy Dva tisíce 
korun českých). Splatnost celkové částky ve výši 2.001,-- Kč (slovy Dva tisíce 
jedna koruna česká) byla stanovena před podpisem této smlouvy v hotovosti na 
finanční účtárně MěÚ Telč nebo bezhotovostně na číslo účtu Města Telče 
uvedené v záhlaví této smlouvy pod variabilním symbolem 2461. 

b) budoucí kupující se dále zavazuje po vkladu smlouvy kupní do katastru 
nemovitostí a založení SVJ - společenství vlastníků bytových jednotek 
předmětné nemovitosti vložit alikvotní část ceny pozemku parc. č. st.2242 v k.ú. 
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Telč odpovídající jeho spoluvlastnickému podílu na společných částech domu 
a stavebním pozemku dle „Prohlášení o rozdělení práva k domu“ zpracovaného 
Mgr. Olgou Hlochovou (Poradenská a kozultační kancelář Hlochová, právní 
vztahy k nemovitostem), Pístov 43, 586 01 Jihlava ze dne 29.4.2018 a 
Znaleckého posudku č. 004/2017-2, dodatku (aktualizace) č.1 zpracovaného 
Ing. Jaroslavem Krátkým, FINEKO, spol. s.r.o., Matky Boží 1181/11 586 01 
Jihlava ze dne 19.4.2022, do fondu oprav výše konkretizovaného SVJ, (tyto 
finanční prostředky budou v budoucnu využity na opravu a údržbu společných 
částí předmětné nemovitosti). 

c) pokud vznikne ke dni uzavření smlouvy v příčinné souvislosti   s nabytím (koupí) 
nemovitých věcí v souladu s tehdy platnou legislativou daňová povinnost, je 
jejím poplatníkem budoucí kupující.  

d) práva a povinnosti ze smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní přecházejí na 
právní nástupce obou smluvních stran. 

 
II 

Ostatní články původně uzavřené smlouvy zůstávájí beze změny. 
 
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2  smlouvy nabývá platnosti  a účinnosti 
okamžikem podpisu obou smluvních stran, byl uzavřen na základě jejich pravé a 
svobodné vůle a byl vyhotoven ve třech exemplářích s platností originálu, z nichž 
obdrží budoucí prodávající 2x a budoucí kupující 1x. 
 
Tento dodatek č. 2 smlouvy byl schválen na ...... zasedání zastupitelstva města Telče 
konaném dne ....... usnesením ............. 
 
 
V Telči dne ………………….. 
 
                        
 
 
 
 
 
………………………………………….......              ....……………………………………. 
            budoucí prodávající                                              budoucí kupující 
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Dodatek č.4 
 

k „ Smlouvě o půjčce a Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy 
nájemní a kupní“ ze dne 10.03.1998 ve znění pozdějších dodatků 

 
     
Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč – Vnitřní Město 
IČO 00286745 
bankovní spojení Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu 1466015399/0800 
zastoupené starostou města panem Mgr. Vladimírem Brtníkem  
 
(na straně jedné - dále jako ”budoucí prodávající") 
 
 
pan 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
(na straně druhé - dále jako “budoucí kupující“) 
 

I. 
 
Na základě usnesení zastupitelstva města Telče UZ  ………/2023  ze dne ……...2023 
se mění "Smlouva o půjčce a smlouva o uzavření budoucí smlouvy nájemní a kupní" 
ze dne 10.03.1998 ve znění pozdějších dodatků (dále také jako "smlouva") takto: 
 
Článek 5 smlouvy se ruší a nahrazuje se níže uvedeným zněním: 
 

Budoucí prodávající se zavazuje uzavřít s budoucím kupujícím nebo jeho právním 
nástupcem, tj. i osobou, na kterou tento budoucí kupující v souladu s platnou právní 
úpravou svá práva a povinnosti z této smlouvy převede, kupní smlouvu 
individualizované bytové jednotky dle článku 4. této smlouvy a spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu a pozemku - zastavěné plochy domu 
vypočteného dle zák. č. 72/94 Sb., (příp. právního předpisu ke dni podpisu kupní 
smlouvy jej nahrazující) a to za těchto podmínek: 
 
a) kupní cena je dohodnuta smluvními stranami ve výši  1,-- Kč (slovy Jedna 

koruna česká). Dále se budoucí kupující zavazuje uhradit správní poplatek za 
návrh na vklad do katastru nemovitostí ve výši 2.000,-- Kč (slovy Dva tisíce 
korun českých). Splatnost celkové částky ve výši 2.001,-- Kč (slovy Dva tisíce 
jedna koruna česká) byla stanovena před podpisem této smlouvy v hotovosti na 
finanční účtárně MěÚ Telč nebo bezhotovostně na číslo účtu Města Telče 
uvedené v záhlaví této smlouvy pod variabilním symbolem 2461. 

b) budoucí kupující se dále zavazuje po vkladu smlouvy kupní do katastru 
nemovitostí a založení SVJ - společenství vlastníků bytových jednotek 
předmětné nemovitosti vložit alikvotní část ceny pozemku parc. č. st.2242 v k.ú. 
Telč odpovídající jeho spoluvlastnickému podílu na společných částech domu 
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a stavebním pozemku dle „Prohlášení o rozdělení práva k domu“ zpracovaného 
Mgr. Olgou Hlochovou (Poradenská a kozultační kancelář Hlochová, právní 
vztahy k nemovitostem), Pístov 43, 586 01 Jihlava ze dne 29.4.2018 a 
Znaleckého posudku č. 004/2017-2, dodatku (aktualizace) č.1 zpracovaného 
Ing. Jaroslavem Krátkým, FINEKO, spol. s.r.o., Matky Boží 1181/11 586 01 
Jihlava ze dne 19.4.2022, do fondu oprav výše konkretizovaného SVJ, (tyto 
finanční prostředky budou v budoucnu využity na opravu a údržbu společných 
částí předmětné nemovitosti). 

c) pokud vznikne ke dni uzavření smlouvy v příčinné souvislosti   s nabytím (koupí) 
nemovitých věcí v souladu s tehdy platnou legislativou daňová povinnost, je 
jejím poplatníkem budoucí kupující.  

d) práva a povinnosti ze smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní přecházejí na 
právní nástupce obou smluvních stran. 

 
II 

Ostatní články původně uzavřené smlouvy zůstávájí beze změny. 
 
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4  smlouvy nabývá platnosti  a účinnosti 
okamžikem podpisu obou smluvních stran, byl uzavřen na základě jejich pravé a 
svobodné vůle a byl vyhotoven ve třech exemplářích s platností originálu, z nichž 
obdrží budoucí prodávající 2x a budoucí kupující 1x. 
 
Tento dodatek č. 4 smlouvy byl schválen na ...... zasedání zastupitelstva města Telče 
konaném dne ....... usnesením ............. 
 
 
V Telči dne ………………….. 
 
                        
 
 
 
 
 
………………………………………….......              ....……………………………………. 
            budoucí prodávající                                              budoucí kupující 
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Dodatek č.3 
 

k „ Smlouvě o půjčce a Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy 
nájemní a kupní“ ze dne 04.11.2003 ve znění pozdějších dodatků 

 
     
Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč – Vnitřní Město 
IČO 00286745 
bankovní spojení Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu 1466015399/0800 
zastoupené starostou města panem Mgr. Vladimírem Brtníkem  
 
(na straně jedné - dále jako ”budoucí prodávající") 
 
 
paní 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
(na straně druhé - dále jako “budoucí kupující“) 
 

I. 
 
Na základě usnesení zastupitelstva města Telče UZ  ………/2023  ze dne ……...2023 
se mění "Smlouva o půjčce a smlouva o uzavření budoucí smlouvy nájemní a kupní" 
ze dne 04.11.2003 ve znění pozdějších dodatků (dále také jako "smlouva") takto: 
 
Článek 5 smlouvy se ruší a nahrazuje se níže uvedeným zněním: 
 

Budoucí prodávající se zavazuje uzavřít s budoucím kupujícím nebo jeho právním 
nástupcem, tj. i osobou, na kterou tento budoucí kupující v souladu s platnou právní 
úpravou svá práva a povinnosti z této smlouvy převede, kupní smlouvu 
individualizované bytové jednotky dle článku 4. této smlouvy a spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu a pozemku - zastavěné plochy domu 
vypočteného dle zák. č. 72/94 Sb., (příp. právního předpisu ke dni podpisu kupní 
smlouvy jej nahrazující) a to za těchto podmínek: 
 
a) kupní cena je dohodnuta smluvními stranami ve výši  1,-- Kč (slovy Jedna 

koruna česká). Dále se budoucí kupující zavazuje uhradit správní poplatek za 
návrh na vklad do katastru nemovitostí ve výši 2.000,-- Kč (slovy Dva tisíce 
korun českých). Splatnost celkové částky ve výši 2.001,-- Kč (slovy Dva tisíce 
jedna koruna česká) byla stanovena před podpisem této smlouvy v hotovosti na 
finanční účtárně MěÚ Telč nebo bezhotovostně na číslo účtu Města Telče 
uvedené v záhlaví této smlouvy pod variabilním symbolem 2461. 

b) budoucí kupující se dále zavazuje po vkladu smlouvy kupní do katastru 
nemovitostí a založení SVJ - společenství vlastníků bytových jednotek 
předmětné nemovitosti vložit alikvotní část ceny pozemku parc. č. st.2242 v k.ú. 
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Telč odpovídající jeho spoluvlastnickému podílu na společných částech domu 
a stavebním pozemku dle „Prohlášení o rozdělení práva k domu“ zpracovaného 
Mgr. Olgou Hlochovou (Poradenská a kozultační kancelář Hlochová, právní 
vztahy k nemovitostem), Pístov 43, 586 01 Jihlava ze dne 29.4.2018 a 
Znaleckého posudku č. 004/2017-2, dodatku (aktualizace) č.1 zpracovaného 
Ing. Jaroslavem Krátkým, FINEKO, spol. s.r.o., Matky Boží 1181/11 586 01 
Jihlava ze dne 19.4.2022, do fondu oprav výše konkretizovaného SVJ, (tyto 
finanční prostředky budou v budoucnu využity na opravu a údržbu společných 
částí předmětné nemovitosti). 

c) pokud vznikne ke dni uzavření smlouvy v příčinné souvislosti   s nabytím (koupí) 
nemovitých věcí v souladu s tehdy platnou legislativou daňová povinnost, je 
jejím poplatníkem budoucí kupující.  

d) práva a povinnosti ze smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní přecházejí na 
právní nástupce obou smluvních stran. 

 
II 

Ostatní články původně uzavřené smlouvy zůstávájí beze změny. 
 
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3  smlouvy nabývá platnosti  a účinnosti 
okamžikem podpisu obou smluvních stran, byl uzavřen na základě jejich pravé a 
svobodné vůle a byl vyhotoven ve třech exemplářích s platností originálu, z nichž 
obdrží budoucí prodávající 2x a budoucí kupující 1x. 
 
Tento dodatek č. 3 smlouvy byl schválen na ...... zasedání zastupitelstva města Telče 
konaném dne ....... usnesením ............. 
 
 
V Telči dne ………………….. 
 
                        
 
 
 
 
 
………………………………………….......              ....……………………………………. 
            budoucí prodávající                                              budoucí kupující 
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Dodatek č.2 
 

k „ Smlouvě o půjčce a Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy 
nájemní a kupní“ ze dne 7.6.2007 ve znění pozdějších dodatků 

 
     
Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč – Vnitřní Město 
IČO 00286745 
bankovní spojení Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu 1466015399/0800 
zastoupené starostou města panem Mgr. Vladimírem Brtníkem  
 
(na straně jedné - dále jako ”budoucí prodávající") 
 
 
paní 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
(na straně druhé - dále jako “budoucí kupující“) 
 

I. 
 
Na základě usnesení zastupitelstva města Telče UZ  ………/2023  ze dne ……...2023 
se mění "Smlouva o půjčce a smlouva o uzavření budoucí smlouvy nájemní a kupní" 
ze dne 7.6.2007 ve znění pozdějších dodatků (dále také jako "smlouva") takto: 
 
Článek 5 smlouvy se ruší a nahrazuje se níže uvedeným zněním: 
 

Budoucí prodávající se zavazuje uzavřít s budoucím kupujícím nebo jeho právním 
nástupcem, tj. i osobou, na kterou tento budoucí kupující v souladu s platnou právní 
úpravou svá práva a povinnosti z této smlouvy převede, kupní smlouvu 
individualizované bytové jednotky dle článku 4. této smlouvy a spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu a pozemku - zastavěné plochy domu 
vypočteného dle zák. č. 72/94 Sb., (příp. právního předpisu ke dni podpisu kupní 
smlouvy jej nahrazující) a to za těchto podmínek: 
 
a) kupní cena je dohodnuta smluvními stranami ve výši  1,-- Kč (slovy Jedna 

koruna česká). Dále se budoucí kupující zavazuje uhradit správní poplatek za 
návrh na vklad do katastru nemovitostí ve výši 2.000,-- Kč (slovy Dva tisíce 
korun českých). Splatnost celkové částky ve výši 2.001,-- Kč (slovy Dva tisíce 
jedna koruna česká) byla stanovena před podpisem této smlouvy v hotovosti na 
finanční účtárně MěÚ Telč nebo bezhotovostně na číslo účtu Města Telče 
uvedené v záhlaví této smlouvy pod variabilním symbolem 2461. 

b) budoucí kupující se dále zavazuje po vkladu smlouvy kupní do katastru 
nemovitostí a založení SVJ - společenství vlastníků bytových jednotek 
předmětné nemovitosti vložit alikvotní část ceny pozemku parc. č. st.2242 v k.ú. 
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Telč odpovídající jeho spoluvlastnickému podílu na společných částech domu 
a stavebním pozemku dle „Prohlášení o rozdělení práva k domu“ zpracovaného 
Mgr. Olgou Hlochovou (Poradenská a kozultační kancelář Hlochová, právní 
vztahy k nemovitostem), Pístov 43, 586 01 Jihlava ze dne 29.4.2018 a 
Znaleckého posudku č. 004/2017-2, dodatku (aktualizace) č.1 zpracovaného 
Ing. Jaroslavem Krátkým, FINEKO, spol. s.r.o., Matky Boží 1181/11 586 01 
Jihlava ze dne 19.4.2022, do fondu oprav výše konkretizovaného SVJ, (tyto 
finanční prostředky budou v budoucnu využity na opravu a údržbu společných 
částí předmětné nemovitosti). 

c) pokud vznikne ke dni uzavření smlouvy v příčinné souvislosti   s nabytím (koupí) 
nemovitých věcí v souladu s tehdy platnou legislativou daňová povinnost, je 
jejím poplatníkem budoucí kupující.  

d) práva a povinnosti ze smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní přecházejí na 
právní nástupce obou smluvních stran. 

 
II 

Ostatní články původně uzavřené smlouvy zůstávájí beze změny. 
 
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2  smlouvy nabývá platnosti  a účinnosti 
okamžikem podpisu obou smluvních stran, byl uzavřen na základě jejich pravé a 
svobodné vůle a byl vyhotoven ve třech exemplářích s platností originálu, z nichž 
obdrží budoucí prodávající 2x a budoucí kupující 1x. 
 
Tento dodatek č. 2 smlouvy byl schválen na ...... zasedání zastupitelstva města Telče 
konaném dne ....... usnesením ............. 
 
 
V Telči dne ………………….. 
 
                        
 
 
 
 
 
………………………………………….......              ....……………………………………. 
            budoucí prodávající                                              budoucí kupující 
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Dodatek č.4 
 

k „ Smlouvě o půjčce a Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy 
nájemní a kupní“ ze dne 06.04.1998 ve znění pozdějších dodatků 

 
     
Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč – Vnitřní Město 
IČO 00286745 
bankovní spojení Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu 1466015399/0800 
zastoupené starostou města panem Mgr. Vladimírem Brtníkem  
 
(na straně jedné - dále jako ”budoucí prodávající") 
 
 
paní 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
(na straně druhé - dále jako “budoucí kupující“) 
 

I. 
 
Na základě usnesení zastupitelstva města Telče UZ  ………/2023  ze dne ……...2023 
se mění "Smlouva o půjčce a smlouva o uzavření budoucí smlouvy nájemní a kupní" 
ze dne 06.04.1998 ve znění pozdějších dodatků (dále také jako "smlouva") takto: 
 
Článek 5 smlouvy se ruší a nahrazuje se níže uvedeným zněním: 
 

Budoucí prodávající se zavazuje uzavřít s budoucím kupujícím nebo jeho právním 
nástupcem, tj. i osobou, na kterou tento budoucí kupující v souladu s platnou právní 
úpravou svá práva a povinnosti z této smlouvy převede, kupní smlouvu 
individualizované bytové jednotky dle článku 4. této smlouvy a spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu a pozemku - zastavěné plochy domu 
vypočteného dle zák. č. 72/94 Sb., (příp. právního předpisu ke dni podpisu kupní 
smlouvy jej nahrazující) a to za těchto podmínek: 
 
a) kupní cena je dohodnuta smluvními stranami ve výši  1,-- Kč (slovy Jedna 

koruna česká). Dále se budoucí kupující zavazuje uhradit správní poplatek za 
návrh na vklad do katastru nemovitostí ve výši 2.000,-- Kč (slovy Dva tisíce 
korun českých). Splatnost celkové částky ve výši 2.001,-- Kč (slovy Dva tisíce 
jedna koruna česká) byla stanovena před podpisem této smlouvy v hotovosti na 
finanční účtárně MěÚ Telč nebo bezhotovostně na číslo účtu Města Telče 
uvedené v záhlaví této smlouvy pod variabilním symbolem 2461. 

b) budoucí kupující se dále zavazuje po vkladu smlouvy kupní do katastru 
nemovitostí a založení SVJ - společenství vlastníků bytových jednotek 
předmětné nemovitosti vložit alikvotní část ceny pozemku parc. č. st.2242 v k.ú. 
Telč odpovídající jeho spoluvlastnickému podílu na společných částech domu 
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a stavebním pozemku dle „Prohlášení o rozdělení práva k domu“ zpracovaného 
Mgr. Olgou Hlochovou (Poradenská a kozultační kancelář Hlochová, právní 
vztahy k nemovitostem), Pístov 43, 586 01 Jihlava ze dne 29.4.2018 a 
Znaleckého posudku č. 004/2017-2, dodatku (aktualizace) č.1 zpracovaného 
Ing. Jaroslavem Krátkým, FINEKO, spol. s.r.o., Matky Boží 1181/11 586 01 
Jihlava ze dne 19.4.2022, do fondu oprav výše konkretizovaného SVJ, (tyto 
finanční prostředky budou v budoucnu využity na opravu a údržbu společných 
částí předmětné nemovitosti). 

c) pokud vznikne ke dni uzavření smlouvy v příčinné souvislosti   s nabytím (koupí) 
nemovitých věcí v souladu s tehdy platnou legislativou daňová povinnost, je 
jejím poplatníkem budoucí kupující.  

d) práva a povinnosti ze smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní přecházejí na 
právní nástupce obou smluvních stran. 

 
II 

Ostatní články původně uzavřené smlouvy zůstávájí beze změny. 
 
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4  smlouvy nabývá platnosti  a účinnosti 
okamžikem podpisu obou smluvních stran, byl uzavřen na základě jejich pravé a 
svobodné vůle a byl vyhotoven ve třech exemplářích s platností originálu, z nichž 
obdrží budoucí prodávající 2x a budoucí kupující 1x. 
 
Tento dodatek č. 4 smlouvy byl schválen na ...... zasedání zastupitelstva města Telče 
konaném dne ....... usnesením ............. 
 
 
V Telči dne ………………….. 
 
                        
 
 
 
 
 
………………………………………….......              ....……………………………………. 
            budoucí prodávající                                              budoucí kupující 
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Dodatek č.4 
 

k „ Smlouvě o půjčce a Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy 
nájemní a kupní“ ze dne 15.07.1999 ve znění pozdějších dodatků 

 
     
Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč – Vnitřní Město 
IČO 00286745 
bankovní spojení Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu 1466015399/0800 
zastoupené starostou města panem Mgr. Vladimírem Brtníkem  
 
(na straně jedné - dále jako ”budoucí prodávající") 
 
 
paní 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
pan 

(na straně druhé - dále jako “budoucí kupující“) 
 

I. 
 
Na základě usnesení zastupitelstva města Telče UZ  ………/2022  ze dne ……...2022 
se mění "Smlouva o půjčce a smlouva o uzavření budoucí smlouvy nájemní a kupní" 
ze dne 15.07.1999 ve znění pozdějších dodatků (dále také jako "smlouva") takto: 
 
Článek II smlouvy se ruší a nahrazuje se níže uvedeným zněním: 
 

Budoucí prodávající se zavazuje uzavřít s budoucím kupujícím nebo jeho právním 
nástupcem, tj. i osobou, na kterou tento budoucí kupující v souladu s platnou právní 
úpravou svá práva a povinnosti z této smlouvy převede, kupní smlouvu 
individualizované bytové jednotky dle článku 4. této smlouvy a spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu a pozemku - zastavěné plochy domu 
vypočteného dle zák. č. 72/94 Sb., (příp. právního předpisu ke dni podpisu kupní 
smlouvy jej nahrazující) a to za těchto podmínek: 
 
a) kupní cena je dohodnuta smluvními stranami ve výši  1,-- Kč (slovy Jedna 

koruna česká). Dále se budoucí kupující zavazuje uhradit správní poplatek za 
návrh na vklad do katastru nemovitostí ve výši 2.000,-- Kč (slovy Dva tisíce 
korun českých). Splatnost celkové částky ve výši 2.001,-- Kč (slovy Dva tisíce 
jedna koruna česká) byla stanovena před podpisem této smlouvy v hotovosti na 
finanční účtárně MěÚ Telč nebo bezhotovostně na číslo účtu Města Telče 
uvedené v záhlaví této smlouvy pod variabilním symbolem 2461. 
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b) budoucí kupující se dále zavazuje po vkladu smlouvy kupní do katastru 
nemovitostí a založení SVJ - společenství vlastníků bytových jednotek bytového 
domu č.p. 615 v ul. Komenského vložit alikvotní část ceny pozemku parc. č. 
st.2242 v k.ú. Telč odpovídající jeho spoluvlastnickému podílu na společných 
částech domu a stavebním pozemku dle „Prohlášení o rozdělení práva k domu“ 
zpracovaného Mgr. Olgou Hlochovou (Poradenská a kozultační kancelář 
Hlochová, právní vztahy k nemovitostem), Pístov 43, 586 01 Jihlava ze dne 
29.4.2018 a Znaleckého posudku č. 004/2017-3, dodatku (aktualizace) č.1 
zpracovaného Ing. Jaroslavem Krátkým, FINEKO, spol. s.r.o., Matky Boží 
1181/11 586 01 Jihlava ze dne 19.4.2022, do fondu oprav výše 
konkretizovaného SVJ, (tyto finanční prostředky budou v budoucnu využity na 
opravu a údržbu společných částí předmětné nemovitosti). 

c) pokud vznikne ke dni uzavření smlouvy v příčinné souvislosti   s nabytím (koupí) 
nemovitých věcí v souladu s tehdy platnou legislativou daňová povinnost, je 
jejím poplatníkem budoucí kupující.  

d) práva a povinnosti ze smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní přecházejí na 
právní nástupce obou smluvních stran. 

 
II 

Ostatní články původně uzavřené smlouvy zůstávájí beze změny. 
 
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4  smlouvy nabývá platnosti  a účinnosti 
okamžikem podpisu obou smluvních stran, byl uzavřen na základě jejich pravé a 
svobodné vůle a byl vyhotoven ve třech exemplářích s platností originálu, z nichž 
obdrží budoucí prodávající 2x a budoucí kupující 1x. 
 
Tento dodatek č. 4 smlouvy byl schválen na ...... zasedání zastupitelstva města Telče 
konaném dne ....... usnesením ............. 
 
 
V Telči dne ………………….. 
 
                        
 
 
 
 
 
………………………………………….......              ....……………………………………. 
            budoucí prodávající                                              budoucí kupující 
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Dodatek č.3 
 

k „ Smlouvě o půjčce a Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy 
nájemní a kupní“ ze dne 20.01.1998 ve znění pozdějších dodatků 

 
     
Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč – Vnitřní Město 
IČO 00286745 
bankovní spojení Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu 1466015399/0800 
zastoupené starostou města panem Mgr. Vladimírem Brtníkem  
 
(na straně jedné - dále jako ”budoucí prodávající") 
 
 
pan 

 
 
pan 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
(na straně druhé - dále jako “budoucí kupující“) 
 

I. 
 
Na základě usnesení zastupitelstva města Telče UZ  ………/2023  ze dne ……...2023 
se mění "Smlouva o půjčce a smlouva o uzavření budoucí smlouvy nájemní a kupní" 
ze dne 20.01.1998 ve znění pozdějších dodatků (dále také jako "smlouva") takto: 
 
Článek 5 smlouvy se ruší a nahrazuje se níže uvedeným zněním: 
 

Budoucí prodávající se zavazuje uzavřít s budoucím kupujícím nebo jeho právním 
nástupcem, tj. i osobou, na kterou tento budoucí kupující v souladu s platnou právní 
úpravou svá práva a povinnosti z této smlouvy převede, kupní smlouvu 
individualizované bytové jednotky dle článku 4. této smlouvy a spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu a pozemku - zastavěné plochy domu 
vypočteného dle zák. č. 72/94 Sb., (příp. právního předpisu ke dni podpisu kupní 
smlouvy jej nahrazující) a to za těchto podmínek: 
 
a) kupní cena je dohodnuta smluvními stranami ve výši  1,-- Kč (slovy Jedna 

koruna česká). Dále se budoucí kupující zavazuje uhradit správní poplatek za 
návrh na vklad do katastru nemovitostí ve výši 2.000,-- Kč (slovy Dva tisíce 
korun českých). Splatnost celkové částky ve výši 2.001,-- Kč (slovy Dva tisíce 
jedna koruna česká) byla stanovena před podpisem této smlouvy v hotovosti na 
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finanční účtárně MěÚ Telč nebo bezhotovostně na číslo účtu Města Telče 
uvedené v záhlaví této smlouvy pod variabilním symbolem 2461. 

b) budoucí kupující se dále zavazuje po vkladu smlouvy kupní do katastru 
nemovitostí a založení SVJ - společenství vlastníků bytových jednotek 
předmětné nemovitosti vložit alikvotní část ceny pozemku parc. č. st.2242 v k.ú. 
Telč odpovídající jeho spoluvlastnickému podílu na společných částech domu 
a stavebním pozemku dle „Prohlášení o rozdělení práva k domu“ zpracovaného 
Mgr. Olgou Hlochovou (Poradenská a kozultační kancelář Hlochová, právní 
vztahy k nemovitostem), Pístov 43, 586 01 Jihlava ze dne 29.4.2018 a 
Znaleckého posudku č. 004/2017-2, dodatku (aktualizace) č.1 zpracovaného 
Ing. Jaroslavem Krátkým, FINEKO, spol. s.r.o., Matky Boží 1181/11 586 01 
Jihlava ze dne 19.4.2022, do fondu oprav výše konkretizovaného SVJ, (tyto 
finanční prostředky budou v budoucnu využity na opravu a údržbu společných 
částí předmětné nemovitosti). 

c) pokud vznikne ke dni uzavření smlouvy v příčinné souvislosti   s nabytím (koupí) 
nemovitých věcí v souladu s tehdy platnou legislativou daňová povinnost, je 
jejím poplatníkem budoucí kupující.  

d) práva a povinnosti ze smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní přecházejí na 
právní nástupce obou smluvních stran. 

 
II 

Ostatní články původně uzavřené smlouvy zůstávájí beze změny. 
 
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3  smlouvy nabývá platnosti  a účinnosti 
okamžikem podpisu obou smluvních stran, byl uzavřen na základě jejich pravé a 
svobodné vůle a byl vyhotoven ve třech exemplářích s platností originálu, z nichž 
obdrží budoucí prodávající 2x a budoucí kupující 1x. 
 
Tento dodatek č. 3 smlouvy byl schválen na ...... zasedání zastupitelstva města Telče 
konaném dne ....... usnesením ............. 
 
 
V Telči dne ………………….. 
 
                        
 
 
 
 
 
………………………………………….......              ....……………………………………. 
            budoucí prodávající                                              budoucí kupující 
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Smlouva kupní 

(uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského 

zákoníku v platném znění) 

 

Město Telč,  se  sídlem  náměstí  Zachariáše z Hradce  čp. 10,  588 56 Telč,  okr.  Jihlava,  

IČ 00286745, bankovní spojení Česká spořitelna, a.s. Jihlava, číslo účtu  1466015399/0800, 

zastoupené starostou města panem Mgr. Vladimírem Brtníkem  

/na straně jedné – dále jako „prodávající“/ 

paní 
 

 

/na straně druhé – dále jako „kupující“/ 

I. 

Město Telč prohlašuje, že v souladu s dosavadními zápisy v katastru nemovitostí výlučně samo 

vlastní tyto nemovité věci (nemovitosti): 

1.1. bytovou jednotku č. 615/6, vzniklou podle z.č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník,  

vymezenou v pozemku  parc. č. st. 2242, jehož součástí je budova č.p. 615, a to v části obce 

Telč- Staré Město, kdy podíl bytové jednotky na společných částech domu č.p. 615 a pozemku 

parc. č. st. 2242 činí 673/6951, vše v katastrálním území Telč.  Jednotka 2 + 1 se nachází ve I. 

NP domu č.p. 615.Bytová jednotka může být dále označena také jen jako „jednotka“. Jednotka 

je zapsána na LV č. 10001 pro k.ú. a obec Telč.  

 

II. 

2.1.     Prodávající prodává touto smlouvou kupujícímu nemovitost (dále také jako "předmět 

smlouvy"): 

 jednotku č. 615/6, včetně všech součástí, popsanou v článku I. bod 1.1. smlouvy,  
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III. 

Prodej předmětu smlouvy byl schválen nadpoloviční většinou všech členů na xxx. zasedání 

zastupitelstva Města Telče konaném dne xxxx, usnesení číslo UZ xxxxx  a tento záměr města 

byl vyvěšen po stanovenou dobu na úřední desce obce (od XXX  do XXXX) tak, jak to ve svých 

ustanoveních předpokládá zákon č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších novelizací. 

 

IV. 

4.1. Kupní cena předmětu smlouvy byla stanovena dohodou mezi smluvními stranami 

ve  výši 1 Kč (slovy Jedna koruna česká) + 2.000 Kč za návrh na vklad práva podle této smlouvy 

kupní do katastru nemovitostí, tj. celkem 2.001 Kč, která byla kupujícím uhrazena na účet 

prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy dne xxxx 

 

V. 

Prodávající dále prohlašuje, že: 

5.1. na předmětu smlouvy neváznou žádné dluhy, věcná břemena, právo nájmu či jiná práva 

či povinnosti, která by kupujícímu jakkoliv ztěžovala nebo znemožňovala výkon jeho 

vlastnického práva a že mu nejsou známy žádné další vady předmětu smlouvy, na které by měl 

povinnost kupujícího zvláště upozornit 

5.2. vlastnické právo prodávajícího k předmětu smlouvy a způsob jeho užívání prodávajícím 

je v souladu s příslušnými právními předpisy a rozhodnutími orgánů státní správy a 

samosprávy, která se vztahují k předmětu smlouvy 

5.3. ke dni uzavření této smlouvy nebylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení a že mu 

není známo, že by na něho byl podán insolvenční návrh. Dále prohlašuje, že vůči němu není 

vykonatelné žádné rozhodnutí orgánu veřejné moci a že neexistuje ani žádná jiná veřejná či 

soukromá listina, která by mohla být podkladem pro podání návrhu na nařízení exekuce či 

výkon rozhodnutí 

5.4. mu není známo, že by si jakákoliv třetí osoba činila jakékoliv právo nebo nárok (např. 

na vlastnictví, nájemní právo, věcné břemeno) ve vztahu k předmětu smlouvy, např. vyplývající 

z restitučních či rehabilitačních předpisů  

5.5. nemá žádné nedoplatky na daních nebo na poplatcích, ani nedoplatky či dluhy, na 

základě kterých by mohl vzniknout jakýkoli závazek či omezení týkající se smlouvy (např. 

zákonné zástavní právo, soudcovské zástavní právo, zástavní právo, věcné břemeno apod), a 

které by mohly vést k omezení práv nakládat s předmětem smlouvy a k případnému uspokojení 

nároků třetích osob zpeněžením předmětu smlouvy 

5.6. k předmětu smlouvy nemá předkupní právo žádná osoba ani stát, tj. Česká republika, 

nebo jiný orgán veřejné moci či úřad  

5.7. neběží žádné spory zejména soudní (včetně sporů před rozhodci nebo rozhodčími 

soudy), vztahující se k předmětu smlouvy, a to ani spory týkající se nájemních a sousedských 

vztahů, neběží žádné správní řízení, a to ani řízení na příslušném katastrálním úřadu týkající se 

předmětu smlouvy, nebylo vydáno žádné rozhodnutí, které by zakazovalo užívat předmět 

smlouvy určitým způsobem nebo všeobecně  

5.8. do doby rozhodnutí o návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí na 

základě této Smlouvy neučiní žádné právní jednání, kterým by Nemovitost jakýmkoliv 

způsobem zatížila či s ní jinak disponovala. 

Příloha 2: 2_Kupní smlouvy 615_komplet.pdf (str.2)



5.9. je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

 

 

 

VI. 

Smluvní strany se dohodly, že pokud se jakákoliv prohlášení či ujištění prodávajícího obsažená 

v článku V. této smlouvy ukážou nebo se stanou nepravdivými, nepřesnými, neúplnými, 

matoucími, klamavými nebo zavádějícími, bude kupující oprávněn vůči prodávajícímu 

požadovat vzniklou škodu, která dle prokazatelných důkazů nastala nebo uvedení takové 

skutečnosti do souladu s ujištěními a tvrzeními obsaženými v této smlouvě. Toto ustanovení se 

netýká vyskytnuvších se vad souvisejících se stářím předmětu smlouvy, které budou objeveny 

při případné rekonstrukci předmětu smlouvy a které v době prodeje nebyly prodávajícímu 

známy. 

VII. 

Prodávající seznámil kupujícího s obsahem Prohlášení vlastníka z 29.4.2018, kde jsou 

podrobně popsány jednotky, nebytové jednotky, společné části domu, jakož i zásady správy 

domu. Správcem bylo podle prohlášení vlastníka ustanoveno Město Telč (prodávající). 

Kupující pak prohlašuje, že stav předmětu smlouvy je mu velmi dobře znám a v tomto stavu jej 

kupuje. Žádné další závazky, dluhy či břemena, o kterých by v této smlouvě nebylo výslovně 

pojednáno, nebo by nebyly touto smlouvou dohodnuty, pak s předmětem smlouvy nepřebírá. 

Dále kupující prohlašuje, že je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a plnit závazky v ní obsažené, že 

neexistuje žádný závazek vůči jiné osobě, ani nárok státu, finančního úřadu nebo jiného orgánu 

státní správy nebo samosprávy, který by kupujícímu bránil uzavřít a plnit tuto smlouvu a že 

nebylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení a že mu není známo, že by na něj byl podán 

insolvenční návrh. 

VIII. 

Předmět smlouvy bude kupujícímu předán nejpozději do 5 (slovy Pěti) pracovních dnů ode dne 

od provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Prodávající též předá 

kupujícímu veškeré klíče k předmětu smlouvy a kopii PENB, přičemž o předání a převzetí bude 

smluvními stranami sepsán předávací protokol, ve kterém bude uveden též stav měřidel 

patřících k předmětu smlouvy ke dni jeho předání. 

 

Smluvní strany ve vzájemné součinnosti zajistí neprodleně po předání předmětu smlouvy u 

příslušných organizací převod veškerých měřidel energií patřících k předmětu smlouvy 

z prodávajícího na kupujícího. 

 

IX. 

Vklad vlastnického práva podle této kupní smlouvy bude proveden na základě rozhodnutí o 

povolení vkladu Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava. Smluvní 

strany jsou touto smlouvou vázány již jejím podpisem.     

Správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva u příslušného 

katastrálního pracoviště hradí kupující. Správní poplatek je již zahrnut v kupní ceně v článku 

4.1 této smlouvy a byl uhrazen. Převod nemovitostí nepodléhá převodní dani ( daň z převodu 

či daň z nabytí nemovitostí). Vlastnictví jednotky a nebytové jednotky podléhá dani 
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z nemovitostí (tzv. domovní daň), což bere kupující na vědomí a nejpozději do 31.1.2024 podá 

přiznání k dani.  

Smluvní strany se dohodly, že návrh na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva 

do katastru nemovitostí podle této smlouvy doručí příslušnému katastrálnímu úřadu 

prodávající, a to nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma 

smluvními stranami. 

 

Účastníci této smlouvy žádají, aby Katastrální pracoviště Jihlava po provedeném řízení zapsalo 

dle této kupní smlouvy vklad vlastnického práva k předmětu smlouvy ve prospěch kupujícího. 

 Vlastnické právo podle této kupní smlouvy nabývá kupující v souladu s příslušným ustanovením 

zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění zápisem do veřejného seznamu (katastr 

nemovitostí). Právní účinky zápisu nastávají k okamžiku, kdy návrh na zápis došel příslušnému 

katastrálnímu úřadu. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází na kupujícího s nabytím 

vlastnického práva k předmětu smlouvy. 

 Smluvní strany se zavazují, že pokud příslušný katastrální úřad vyzve účastníky k odstranění 

případných nedostatků návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu, případně listiny, na základě 

které má být právo zapsáno, vyvinou potřebnou součinnost k jejich odstranění ve stanovené lhůtě. 

 V případě, že příslušný katastrální úřad v řízení o povolení vkladu řízení zastaví či zamítne, 

smluvní strany se zavazují poté uzavřít ve lhůtě do 15 kalendářních dní ode dne doručení 

rozhodnutí katastrálního úřadu o zastavení či zamítnutí vkladu oběma smluvním stranám novou 

smlouvu s totožným obsahem za stejných cenových podmínek, ve které budou odstraněny všechny 

nedostatky, které bránily povolení vkladu vlastnického práva dle této smlouvy, bude-li to možné. 

X. 

Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou svéprávní. Po přečtení této smlouvy prohlašují, že 

s jejím obsahem souhlasí, že tato byla podepsána na základě pravdivých a úplných údajů, nikoli 

v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Na 

důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.  

 Smluvní strany prohlašují, že smlouva představuje úplnou dohodu o veškerých jejích náležitostech 

a neexistují náležitosti, které by smluvní strany neujednaly. 

      Práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy nemohou být postoupena ani 

převedena třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany. 

 

XI. 

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech o čtyřech stránkách, kdy po podpisu kupní 

smlouvy obdrží jedno vyhotovení každý z účastníků na straně prodávající a kupující a jedno 

vyhotovení bude použito pro vkladové řízení u příslušného katastrálního úřadu s tím, že poté, 

co bude vklad povolen a proveden, zašle katastrální úřad účastníkům vkladového řízení 

vyrozumění o tom, že vklad vlastnického práva dle této kupní smlouvy byl do katastru 

proveden. 

 

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv s výjimkou 

osobních údajů v souladu s ustanovením zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v 
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platném znění, jsou-li naplněny podmínky zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném 

znění. 

  

Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. 

 

Dne ............................................ 

 

 

 

................................................... 

Prodávající 

Město Telč                 

Mgr. Vladimír Brtník, starosta města 

 

 

Dne ............................................ 

 

 

 

....................................................                                           

Kupující 
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Smlouva kupní 

(uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského 

zákoníku v platném znění) 

 

Město Telč,  se  sídlem  náměstí  Zachariáše z Hradce  čp. 10,  588 56 Telč,  okr.  Jihlava,  

IČ 00286745, bankovní spojení Česká spořitelna, a.s. Jihlava, číslo účtu  1466015399/0800, 

zastoupené starostou města panem Mgr. Vladimírem Brtníkem  

/na straně jedné – dále jako „prodávající“/ 

paní 
 

pan 
 

 

 

/na straně druhé – dále jako „kupující“/ 

I. 

Město Telč prohlašuje, že v souladu s dosavadními zápisy v katastru nemovitostí výlučně samo 

vlastní tyto nemovité věci (nemovitosti): 

1.1. bytovou jednotku č. 615/5 vzniklou podle z.č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník,  

vymezenou v pozemku  parc. č. st. 2242, jehož součástí je budova č.p. 615, a to v části obce 

Telč- Staré Město, kdy podíl bytové jednotky na společných částech domu č.p. 615 a pozemku 

parc. č. st. 2242 činí 673/6951, vše v katastrálním území Telč.  Jednotka 2 + 1 se nachází ve I. 

NP domu č.p. 615.Bytová jednotka může být dále označena také jen jako „jednotka“. Jednotka  

je zapsána na LV č. 10001 pro k.ú. a obec Telč.  

 

 

II. 

2.1.     Prodávající prodává touto smlouvou kupujícímu nemovitost (dále také jako "předmět 

smlouvy"): 

 jednotku č. 615/5, včetně všech součástí, popsanou v článku I. bod 1.1. smlouvy,  
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III. 

Prodej předmětu smlouvy byl schválen nadpoloviční většinou všech členů na xxx. zasedání 

zastupitelstva Města Telče konaném dne xxxx, usnesení číslo UZ xxxxx  a tento záměr města 

byl vyvěšen po stanovenou dobu na úřední desce obce (od XXX  do XXXX) tak, jak to ve svých 

ustanoveních předpokládá zákon č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších novelizací. 

 

IV. 

4.1. Kupní cena předmětu smlouvy byla stanovena dohodou mezi smluvními stranami 

ve  výši 1 Kč (slovy Jedna koruna česká) + 2.000 Kč za návrh na vklad práva podle této smlouvy 

kupní do katastru nemovitostí, tj. celkem 2.001 Kč, která byla kupujícím uhrazena na účet 

prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy dne xxxx 

 

V. 

Prodávající dále prohlašuje, že: 

5.1. na předmětu smlouvy neváznou žádné dluhy, věcná břemena, právo nájmu či jiná práva 

či povinnosti, která by kupujícímu jakkoliv ztěžovala nebo znemožňovala výkon jeho 

vlastnického práva a že mu nejsou známy žádné další vady předmětu smlouvy, na které by měl 

povinnost kupujícího zvláště upozornit 

5.2. vlastnické právo prodávajícího k předmětu smlouvy a způsob jeho užívání prodávajícím 

je v souladu s příslušnými právními předpisy a rozhodnutími orgánů státní správy a 

samosprávy, která se vztahují k předmětu smlouvy 

5.3. ke dni uzavření této smlouvy nebylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení a že mu 

není známo, že by na něho byl podán insolvenční návrh. Dále prohlašuje, že vůči němu není 

vykonatelné žádné rozhodnutí orgánu veřejné moci a že neexistuje ani žádná jiná veřejná či 

soukromá listina, která by mohla být podkladem pro podání návrhu na nařízení exekuce či 

výkon rozhodnutí 

5.4. mu není známo, že by si jakákoliv třetí osoba činila jakékoliv právo nebo nárok (např. 

na vlastnictví, nájemní právo, věcné břemeno) ve vztahu k předmětu smlouvy, např. vyplývající 

z restitučních či rehabilitačních předpisů  

5.5. nemá žádné nedoplatky na daních nebo na poplatcích, ani nedoplatky či dluhy, na 

základě kterých by mohl vzniknout jakýkoli závazek či omezení týkající se smlouvy (např. 

zákonné zástavní právo, soudcovské zástavní právo, zástavní právo, věcné břemeno apod), a 

které by mohly vést k omezení práv nakládat s předmětem smlouvy a k případnému uspokojení 

nároků třetích osob zpeněžením předmětu smlouvy 

5.6. k předmětu smlouvy nemá předkupní právo žádná osoba ani stát, tj. Česká republika, 

nebo jiný orgán veřejné moci či úřad  

5.7. neběží žádné spory zejména soudní (včetně sporů před rozhodci nebo rozhodčími 

soudy), vztahující se k předmětu smlouvy, a to ani spory týkající se nájemních a sousedských 

vztahů, neběží žádné správní řízení, a to ani řízení na příslušném katastrálním úřadu týkající se 

předmětu smlouvy, nebylo vydáno žádné rozhodnutí, které by zakazovalo užívat předmět 

smlouvy určitým způsobem nebo všeobecně  

5.8. do doby rozhodnutí o návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí na 

základě této Smlouvy neučiní žádné právní jednání, kterým by Nemovitost jakýmkoliv 

způsobem zatížila či s ní jinak disponovala. 
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5.9. je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

 

 

 

VI. 

Smluvní strany se dohodly, že pokud se jakákoliv prohlášení či ujištění prodávajícího obsažená 

v článku V. této smlouvy ukážou nebo se stanou nepravdivými, nepřesnými, neúplnými, 

matoucími, klamavými nebo zavádějícími, bude kupující oprávněn vůči prodávajícímu 

požadovat vzniklou škodu, která dle prokazatelných důkazů nastala nebo uvedení takové 

skutečnosti do souladu s ujištěními a tvrzeními obsaženými v této smlouvě. Toto ustanovení se 

netýká vyskytnuvších se vad souvisejících se stářím předmětu smlouvy, které budou objeveny 

při případné rekonstrukci předmětu smlouvy a které v době prodeje nebyly prodávajícímu 

známy. 

VII. 

Prodávající seznámil kupujícího s obsahem Prohlášení vlastníka z 29.4.2018, kde jsou 

podrobně popsány jednotky, nebytové jednotky, společné části domu, jakož i zásady správy 

domu. Správcem bylo podle prohlášení vlastníka ustanoveno Město Telč (prodávající). 

Kupující pak prohlašuje, že stav předmětu smlouvy je mu velmi dobře znám a v tomto stavu jej 

kupuje. Žádné další závazky, dluhy či břemena, o kterých by v této smlouvě nebylo výslovně 

pojednáno, nebo by nebyly touto smlouvou dohodnuty, pak s předmětem smlouvy nepřebírá. 

Dále kupující prohlašuje, že je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a plnit závazky v ní obsažené, že 

neexistuje žádný závazek vůči jiné osobě, ani nárok státu, finančního úřadu nebo jiného orgánu 

státní správy nebo samosprávy, který by kupujícímu bránil uzavřít a plnit tuto smlouvu a že 

nebylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení a že mu není známo, že by na něj byl podán 

insolvenční návrh. 

VIII. 

Předmět smlouvy bude kupujícímu předán nejpozději do 5 (slovy Pěti) pracovních dnů ode dne 

od provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Prodávající též předá 

kupujícímu veškeré klíče k předmětu smlouvy a kopii PENB, přičemž o předání a převzetí bude 

smluvními stranami sepsán předávací protokol, ve kterém bude uveden též stav měřidel 

patřících k předmětu smlouvy ke dni jeho předání. 

 

Smluvní strany ve vzájemné součinnosti zajistí neprodleně po předání předmětu smlouvy u 

příslušných organizací převod veškerých měřidel energií patřících k předmětu smlouvy 

z prodávajícího na kupujícího. 

 

IX. 

Vklad vlastnického práva podle této kupní smlouvy bude proveden na základě rozhodnutí o 

povolení vkladu Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava. Smluvní 

strany jsou touto smlouvou vázány již jejím podpisem.     

Správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva u příslušného 

katastrálního pracoviště hradí kupující. Správní poplatek je již zahrnut v kupní ceně v článku 

4.1 této smlouvy a byl uhrazen. Převod nemovitostí nepodléhá převodní dani ( daň z převodu 

či daň z nabytí nemovitostí). Vlastnictví jednotky a nebytové jednotky podléhá dani 
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z nemovitostí (tzv. domovní daň), což bere kupující na vědomí a nejpozději do 31.1.2024 podá 

přiznání k dani.  

Smluvní strany se dohodly, že návrh na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva 

do katastru nemovitostí podle této smlouvy doručí příslušnému katastrálnímu úřadu 

prodávající, a to nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma 

smluvními stranami. 

 

Účastníci této smlouvy žádají, aby Katastrální pracoviště Jihlava po provedeném řízení zapsalo 

dle této kupní smlouvy vklad vlastnického práva k předmětu smlouvy ve prospěch kupujícího. 

 Vlastnické právo podle této kupní smlouvy nabývá kupující v souladu s příslušným ustanovením 

zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění zápisem do veřejného seznamu (katastr 

nemovitostí). Právní účinky zápisu nastávají k okamžiku, kdy návrh na zápis došel příslušnému 

katastrálnímu úřadu. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází na kupujícího s nabytím 

vlastnického práva k předmětu smlouvy. 

 Smluvní strany se zavazují, že pokud příslušný katastrální úřad vyzve účastníky k odstranění 

případných nedostatků návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu, případně listiny, na základě 

které má být právo zapsáno, vyvinou potřebnou součinnost k jejich odstranění ve stanovené lhůtě. 

 V případě, že příslušný katastrální úřad v řízení o povolení vkladu řízení zastaví či zamítne, 

smluvní strany se zavazují poté uzavřít ve lhůtě do 15 kalendářních dní ode dne doručení 

rozhodnutí katastrálního úřadu o zastavení či zamítnutí vkladu oběma smluvním stranám novou 

smlouvu s totožným obsahem za stejných cenových podmínek, ve které budou odstraněny všechny 

nedostatky, které bránily povolení vkladu vlastnického práva dle této smlouvy, bude-li to možné. 

X. 

Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou svéprávní. Po přečtení této smlouvy prohlašují, že 

s jejím obsahem souhlasí, že tato byla podepsána na základě pravdivých a úplných údajů, nikoli 

v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Na 

důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.  

 Smluvní strany prohlašují, že smlouva představuje úplnou dohodu o veškerých jejích náležitostech 

a neexistují náležitosti, které by smluvní strany neujednaly. 

      Práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy nemohou být postoupena ani 

převedena třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany. 

 

XI. 

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech o čtyřech stránkách, kdy po podpisu kupní 

smlouvy obdrží jedno vyhotovení každý z účastníků na straně prodávající a kupující a jedno 

vyhotovení bude použito pro vkladové řízení u příslušného katastrálního úřadu s tím, že poté, 

co bude vklad povolen a proveden, zašle katastrální úřad účastníkům vkladového řízení 

vyrozumění o tom, že vklad vlastnického práva dle této kupní smlouvy byl do katastru 

proveden. 

 

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv s výjimkou 

osobních údajů v souladu s ustanovením zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v 
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platném znění, jsou-li naplněny podmínky zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném 

znění. 

  

Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. 

 

Dne ............................................ 

 

 

 

................................................... 

Prodávající 

Město Telč                 

Mgr. Vladimír Brtník, starosta města 

 

 

Dne ............................................ 

 

 

 

....................................................                                           

Kupující 
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Smlouva kupní 

(uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského 

zákoníku v platném znění) 

 

Město Telč,  se  sídlem  náměstí  Zachariáše z Hradce  čp. 10,  588 56 Telč,  okr.  Jihlava,  

IČ 00286745, bankovní spojení Česká spořitelna, a.s. Jihlava, číslo účtu  1466015399/0800, 

zastoupené starostou města panem Mgr. Vladimírem Brtníkem  

/na straně jedné – dále jako „prodávající“/ 

paní 
 

 

/na straně druhé – dále jako „kupující“/ 

I. 

Město Telč prohlašuje, že v souladu s dosavadními zápisy v katastru nemovitostí výlučně samo 

vlastní tyto nemovité věci (nemovitosti): 

1.1. bytovou jednotku č. 615/8, vzniklou podle z.č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník,  

vymezenou v pozemku  parc. č. st. 2242, jehož součástí je budova č.p. 615, a to v části obce 

Telč- Staré Město, kdy podíl bytové jednotky na společných částech domu č.p. 615 a pozemku 

parc. č. st. 2242 činí 411/6951, vše v katastrálním území Telč.  Jednotka 2 + kk se nachází ve 

II. NP domu č.p. 615. Bytová jednotka může být dále označena také jen jako „jednotka“. 

Jednotka je zapsána na LV č. 10001 pro k.ú. a obec Telč.  

1.2. nebytovou jednotku č. 615/3, vzniklou podle z.č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník,  

vymezenou v pozemku  parc. č. st. 2242, jehož součástí je budova č.p. 615, a to v části obce 

Telč- Staré Město, kdy podíl nebytové jednotky na společných částech domu č.p. 615 a 

pozemku parc. č. st. 2242 činí 212/6951, vše v katastrálním území Telč. Nebytová jednotka se 

nachází v I. NP domu č.p. 615. Nebytová jednotka může být dále označena také jen jako 

„nebytová jednotka“. Nebytová jednotka je zapsána na LV č. 10001 pro k.ú. a obec Telč.  

II. 

2.1.     Prodávající prodává touto smlouvou kupujícímu nemovitost (dále také jako "předmět 

smlouvy"): 

 jednotku č. 615/8, včetně všech součástí, popsanou v článku I. bod 1.1. smlouvy,  

 nebytovou jednotku č. 615/3 včetně všech součástí, popsanou v článku I. bod 1.2. smlouvy, 
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III. 

Prodej předmětu smlouvy byl schválen nadpoloviční většinou všech členů na xxx. zasedání 

zastupitelstva Města Telče konaném dne xxxx, usnesení číslo UZ xxxxx  a tento záměr města 

byl vyvěšen po stanovenou dobu na úřední desce obce (od XXX  do XXXX) tak, jak to ve svých 

ustanoveních předpokládá zákon č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších novelizací. 

 

IV. 

4.1. Kupní cena předmětu smlouvy byla stanovena dohodou mezi smluvními stranami 

ve  výši 1 Kč (slovy Jedna koruna česká) + 2.000 Kč za návrh na vklad práva podle této smlouvy 

kupní do katastru nemovitostí, tj. celkem 2.001 Kč, která byla kupujícím uhrazena na účet 

prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy dne xxxx 

 

V. 

Prodávající dále prohlašuje, že: 

5.1. na předmětu smlouvy neváznou žádné dluhy, věcná břemena, právo nájmu či jiná práva 

či povinnosti, která by kupujícímu jakkoliv ztěžovala nebo znemožňovala výkon jeho 

vlastnického práva a že mu nejsou známy žádné další vady předmětu smlouvy, na které by měl 

povinnost kupujícího zvláště upozornit 

5.2. vlastnické právo prodávajícího k předmětu smlouvy a způsob jeho užívání prodávajícím 

je v souladu s příslušnými právními předpisy a rozhodnutími orgánů státní správy a 

samosprávy, která se vztahují k předmětu smlouvy 

5.3. ke dni uzavření této smlouvy nebylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení a že mu 

není známo, že by na něho byl podán insolvenční návrh. Dále prohlašuje, že vůči němu není 

vykonatelné žádné rozhodnutí orgánu veřejné moci a že neexistuje ani žádná jiná veřejná či 

soukromá listina, která by mohla být podkladem pro podání návrhu na nařízení exekuce či 

výkon rozhodnutí 

5.4. mu není známo, že by si jakákoliv třetí osoba činila jakékoliv právo nebo nárok (např. 

na vlastnictví, nájemní právo, věcné břemeno) ve vztahu k předmětu smlouvy, např. vyplývající 

z restitučních či rehabilitačních předpisů  

5.5. nemá žádné nedoplatky na daních nebo na poplatcích, ani nedoplatky či dluhy, na 

základě, kterých by mohl vzniknout jakýkoli závazek či omezení týkající se smlouvy (např. 

zákonné zástavní právo, soudcovské zástavní právo, zástavní právo, věcné břemeno apod), a 

které by mohly vést k omezení práv nakládat s předmětem smlouvy a k případnému uspokojení 

nároků třetích osob zpeněžením předmětu smlouvy 

5.6. k předmětu smlouvy nemá předkupní právo žádná osoba ani stát, tj. Česká republika, 

nebo jiný orgán veřejné moci či úřad  

5.7. neběží žádné spory zejména soudní (včetně sporů před rozhodci nebo rozhodčími 

soudy), vztahující se k předmětu smlouvy, a to ani spory týkající se nájemních a sousedských 

vztahů, neběží žádné správní řízení, a to ani řízení na příslušném katastrálním úřadu týkající se 

předmětu smlouvy, nebylo vydáno žádné rozhodnutí, které by zakazovalo užívat předmět 

smlouvy určitým způsobem nebo všeobecně  

5.8. do doby rozhodnutí o návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí na 

základě této Smlouvy neučiní žádné právní jednání, kterým by Nemovitost jakýmkoliv 

způsobem zatížila či s ní jinak disponovala. 
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5.9. je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

 

 

 

VI. 

Smluvní strany se dohodly, že pokud se jakákoliv prohlášení či ujištění prodávajícího obsažená 

v článku V. této smlouvy ukážou nebo se stanou nepravdivými, nepřesnými, neúplnými, 

matoucími, klamavými nebo zavádějícími, bude kupující oprávněn vůči prodávajícímu 

požadovat vzniklou škodu, která dle prokazatelných důkazů nastala nebo uvedení takové 

skutečnosti do souladu s ujištěními a tvrzeními obsaženými v této smlouvě. Toto ustanovení se 

netýká vyskytnuvších se vad souvisejících se stářím předmětu smlouvy, které budou objeveny 

při případné rekonstrukci předmětu smlouvy a které v době prodeje nebyly prodávajícímu 

známy. 

VII. 

Prodávající seznámil kupujícího s obsahem Prohlášení vlastníka z 29.4.2018, kde jsou 

podrobně popsány jednotky, nebytové jednotky, společné části domu, jakož i zásady správy 

domu. Správcem bylo podle prohlášení vlastníka ustanoveno Město Telč (prodávající). 

Kupující pak prohlašuje, že stav předmětu smlouvy je mu velmi dobře znám a v tomto stavu jej 

kupuje. Žádné další závazky, dluhy či břemena, o kterých by v této smlouvě nebylo výslovně 

pojednáno, nebo by nebyly touto smlouvou dohodnuty, pak s předmětem smlouvy nepřebírá. 

Dále kupující prohlašuje, že je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a plnit závazky v ní obsažené, že 

neexistuje žádný závazek vůči jiné osobě, ani nárok státu, finančního úřadu nebo jiného orgánu 

státní správy nebo samosprávy, který by kupujícímu bránil uzavřít a plnit tuto smlouvu a že 

nebylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení a že mu není známo, že by na něj byl podán 

insolvenční návrh. 

VIII. 

Předmět smlouvy bude kupujícímu předán nejpozději do 5 (slovy Pěti) pracovních dnů ode dne 

od provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Prodávající též předá 

kupujícímu veškeré klíče k předmětu smlouvy a kopii PENB, přičemž o předání a převzetí bude 

smluvními stranami sepsán předávací protokol, ve kterém bude uveden též stav měřidel 

patřících k předmětu smlouvy ke dni jeho předání. 

 

Smluvní strany ve vzájemné součinnosti zajistí neprodleně po předání předmětu smlouvy u 

příslušných organizací převod veškerých měřidel energií patřících k předmětu smlouvy 

z prodávajícího na kupujícího. 

 

IX. 

Vklad vlastnického práva podle této kupní smlouvy bude proveden na základě rozhodnutí o 

povolení vkladu Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava. Smluvní 

strany jsou touto smlouvou vázány již jejím podpisem.     

Správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva u příslušného 

katastrálního pracoviště hradí kupující. Správní poplatek je již zahrnut v kupní ceně v článku 

4.1 této smlouvy a byl uhrazen. Převod nemovitostí nepodléhá převodní dani ( daň z převodu 

či daň z nabytí nemovitostí). Vlastnictví jednotky a nebytové jednotky podléhá dani 
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z nemovitostí (tzv. domovní daň), což bere kupující na vědomí a nejpozději do 31.1.2024 podá 

přiznání k dani.  

Smluvní strany se dohodly, že návrh na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva 

do katastru nemovitostí podle této smlouvy doručí příslušnému katastrálnímu úřadu 

prodávající, a to nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma 

smluvními stranami. 

 

Účastníci této smlouvy žádají, aby Katastrální pracoviště Jihlava po provedeném řízení zapsalo 

dle této kupní smlouvy vklad vlastnického práva k předmětu smlouvy ve prospěch kupujícího. 

 Vlastnické právo podle této kupní smlouvy nabývá kupující v souladu s příslušným ustanovením 

zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění zápisem do veřejného seznamu (katastr 

nemovitostí). Právní účinky zápisu nastávají k okamžiku, kdy návrh na zápis došel příslušnému 

katastrálnímu úřadu. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází na kupujícího s nabytím 

vlastnického práva k předmětu smlouvy. 

 Smluvní strany se zavazují, že pokud příslušný katastrální úřad vyzve účastníky k odstranění 

případných nedostatků návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu, případně listiny, na základě 

které má být právo zapsáno, vyvinou potřebnou součinnost k jejich odstranění ve stanovené lhůtě. 

 V případě, že příslušný katastrální úřad v řízení o povolení vkladu řízení zastaví či zamítne, 

smluvní strany se zavazují poté uzavřít ve lhůtě do 15 kalendářních dní ode dne doručení 

rozhodnutí katastrálního úřadu o zastavení či zamítnutí vkladu oběma smluvním stranám novou 

smlouvu s totožným obsahem za stejných cenových podmínek, ve které budou odstraněny všechny 

nedostatky, které bránily povolení vkladu vlastnického práva dle této smlouvy, bude-li to možné. 

X. 

Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou svéprávní. Po přečtení této smlouvy prohlašují, že 

s jejím obsahem souhlasí, že tato byla podepsána na základě pravdivých a úplných údajů, nikoli 

v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Na 

důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.  

 Smluvní strany prohlašují, že smlouva představuje úplnou dohodu o veškerých jejích náležitostech 

a neexistují náležitosti, které by smluvní strany neujednaly. 

      Práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy nemohou být postoupena ani 

převedena třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany. 

 

XI. 

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech o čtyřech stránkách, kdy po podpisu kupní 

smlouvy obdrží jedno vyhotovení každý z účastníků na straně prodávající a kupující a jedno 

vyhotovení bude použito pro vkladové řízení u příslušného katastrálního úřadu s tím, že poté, 

co bude vklad povolen a proveden, zašle katastrální úřad účastníkům vkladového řízení 

vyrozumění o tom, že vklad vlastnického práva dle této kupní smlouvy byl do katastru 

proveden. 

 

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv s výjimkou 

osobních údajů v souladu s ustanovením zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v 
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platném znění, jsou-li naplněny podmínky zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném 

znění. 

  

Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. 

 

Dne ............................................ 

 

 

 

................................................... 

Prodávající 

Město Telč                 

Mgr. Vladimír Brtník, starosta města 

 

 

Dne ............................................ 

 

 

 

....................................................                                           

Kupující 
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Smlouva kupní 

(uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského 

zákoníku v platném znění) 

 

Město Telč,  se  sídlem  náměstí  Zachariáše z Hradce  čp. 10,  588 56 Telč,  okr.  Jihlava,  

IČ 00286745, bankovní spojení Česká spořitelna, a.s. Jihlava, číslo účtu  1466015399/0800, 

zastoupené starostou města panem Mgr. Vladimírem Brtníkem  

/na straně jedné – dále jako „prodávající“/ 

 

pan 
 

 

 

/na straně druhé – dále jako „kupující“/ 

I. 

Město Telč prohlašuje, že v souladu s dosavadními zápisy v katastru nemovitostí výlučně samo 

vlastní tyto nemovité věci (nemovitosti): 

1.1. bytovou jednotku č. 615/7 vzniklou podle z.č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník,  

vymezenou v pozemku  parc. č. st. 2242, jehož součástí je budova č.p. 615, a to v části obce 

Telč- Staré Město, kdy podíl bytové jednotky na společných částech domu č.p. 615 a pozemku 

parc. č. st. 2242 činí 971/6951, vše v katastrálním území Telč.  Jednotka 3 + kk se nachází ve 

II. NP domu č.p. 615.Bytová jednotka může být dále označena také jen jako „jednotka“. 

Jednotka  je zapsána na LV č. 10001 pro k.ú. a obec Telč.  

 

 

II. 

2.1.     Prodávající prodává touto smlouvou kupujícímu nemovitost (dále také jako "předmět 

smlouvy"): 

 jednotku č. 615/7, včetně všech součástí, popsanou v článku I. bod 1.1. smlouvy,  

 

III. 

Prodej předmětu smlouvy byl schválen nadpoloviční většinou všech členů na xxx. zasedání 

zastupitelstva Města Telče konaném dne xxxx, usnesení číslo UZ xxxxx  a tento záměr města 
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byl vyvěšen po stanovenou dobu na úřední desce obce (od XXX  do XXXX) tak, jak to ve svých 

ustanoveních předpokládá zákon č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších novelizací. 

 

IV. 

4.1. Kupní cena předmětu smlouvy byla stanovena dohodou mezi smluvními stranami 

ve  výši 1 Kč (slovy Jedna koruna česká) + 2.000 Kč za návrh na vklad práva podle této smlouvy 

kupní do katastru nemovitostí, tj. celkem 2.001 Kč, která byla kupujícím uhrazena na účet 

prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy dne xxxx 

 

V. 

Prodávající dále prohlašuje, že: 

5.1. na předmětu smlouvy neváznou žádné dluhy, věcná břemena, právo nájmu či jiná práva 

či povinnosti, která by kupujícímu jakkoliv ztěžovala nebo znemožňovala výkon jeho 

vlastnického práva a že mu nejsou známy žádné další vady předmětu smlouvy, na které by měl 

povinnost kupujícího zvláště upozornit 

5.2. vlastnické právo prodávajícího k předmětu smlouvy a způsob jeho užívání prodávajícím 

je v souladu s příslušnými právními předpisy a rozhodnutími orgánů státní správy a 

samosprávy, která se vztahují k předmětu smlouvy 

5.3. ke dni uzavření této smlouvy nebylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení a že mu 

není známo, že by na něho byl podán insolvenční návrh. Dále prohlašuje, že vůči němu není 

vykonatelné žádné rozhodnutí orgánu veřejné moci a že neexistuje ani žádná jiná veřejná či 

soukromá listina, která by mohla být podkladem pro podání návrhu na nařízení exekuce či 

výkon rozhodnutí 

5.4. mu není známo, že by si jakákoliv třetí osoba činila jakékoliv právo nebo nárok (např. 

na vlastnictví, nájemní právo, věcné břemeno) ve vztahu k předmětu smlouvy, např. vyplývající 

z restitučních či rehabilitačních předpisů  

5.5. nemá žádné nedoplatky na daních nebo na poplatcích, ani nedoplatky či dluhy, na 

základě kterých by mohl vzniknout jakýkoli závazek či omezení týkající se smlouvy (např. 

zákonné zástavní právo, soudcovské zástavní právo, zástavní právo, věcné břemeno apod), a 

které by mohly vést k omezení práv nakládat s předmětem smlouvy a k případnému uspokojení 

nároků třetích osob zpeněžením předmětu smlouvy 

5.6. k předmětu smlouvy nemá předkupní právo žádná osoba ani stát, tj. Česká republika, 

nebo jiný orgán veřejné moci či úřad  

5.7. neběží žádné spory zejména soudní (včetně sporů před rozhodci nebo rozhodčími 

soudy), vztahující se k předmětu smlouvy, a to ani spory týkající se nájemních a sousedských 

vztahů, neběží žádné správní řízení, a to ani řízení na příslušném katastrálním úřadu týkající se 

předmětu smlouvy, nebylo vydáno žádné rozhodnutí, které by zakazovalo užívat předmět 

smlouvy určitým způsobem nebo všeobecně  

5.8. do doby rozhodnutí o návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí na 

základě této Smlouvy neučiní žádné právní jednání, kterým by Nemovitost jakýmkoliv 

způsobem zatížila či s ní jinak disponovala. 

5.9. je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 
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VI. 

Smluvní strany se dohodly, že pokud se jakákoliv prohlášení či ujištění prodávajícího obsažená 

v článku V. této smlouvy ukážou nebo se stanou nepravdivými, nepřesnými, neúplnými, 

matoucími, klamavými nebo zavádějícími, bude kupující oprávněn vůči prodávajícímu 

požadovat vzniklou škodu, která dle prokazatelných důkazů nastala nebo uvedení takové 

skutečnosti do souladu s ujištěními a tvrzeními obsaženými v této smlouvě. Toto ustanovení se 

netýká vyskytnuvších se vad souvisejících se stářím předmětu smlouvy, které budou objeveny 

při případné rekonstrukci předmětu smlouvy a které v době prodeje nebyly prodávajícímu 

známy. 

VII. 

Prodávající seznámil kupujícího s obsahem Prohlášení vlastníka z 29.4.2018, kde jsou 

podrobně popsány jednotky, nebytové jednotky, společné části domu, jakož i zásady správy 

domu. Správcem bylo podle prohlášení vlastníka ustanoveno Město Telč (prodávající). 

Kupující pak prohlašuje, že stav předmětu smlouvy je mu velmi dobře znám a v tomto stavu jej 

kupuje. Žádné další závazky, dluhy či břemena, o kterých by v této smlouvě nebylo výslovně 

pojednáno, nebo by nebyly touto smlouvou dohodnuty, pak s předmětem smlouvy nepřebírá. 

Dále kupující prohlašuje, že je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a plnit závazky v ní obsažené, že 

neexistuje žádný závazek vůči jiné osobě, ani nárok státu, finančního úřadu nebo jiného orgánu 

státní správy nebo samosprávy, který by kupujícímu bránil uzavřít a plnit tuto smlouvu a že 

nebylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení a že mu není známo, že by na něj byl podán 

insolvenční návrh. 

VIII. 

Předmět smlouvy bude kupujícímu předán nejpozději do 5 (slovy Pěti) pracovních dnů ode dne 

od provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Prodávající též předá 

kupujícímu veškeré klíče k předmětu smlouvy a kopii PENB, přičemž o předání a převzetí bude 

smluvními stranami sepsán předávací protokol, ve kterém bude uveden též stav měřidel 

patřících k předmětu smlouvy ke dni jeho předání. 

 

Smluvní strany ve vzájemné součinnosti zajistí neprodleně po předání předmětu smlouvy u 

příslušných organizací převod veškerých měřidel energií patřících k předmětu smlouvy 

z prodávajícího na kupujícího. 

 

IX. 

Vklad vlastnického práva podle této kupní smlouvy bude proveden na základě rozhodnutí o 

povolení vkladu Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava. Smluvní 

strany jsou touto smlouvou vázány již jejím podpisem.     

Správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva u příslušného 

katastrálního pracoviště hradí kupující. Správní poplatek je již zahrnut v kupní ceně v článku 

4.1 této smlouvy a byl uhrazen. Převod nemovitostí nepodléhá převodní dani ( daň z převodu 

či daň z nabytí nemovitostí). Vlastnictví jednotky a nebytové jednotky podléhá dani 

z nemovitostí (tzv. domovní daň), což bere kupující na vědomí a nejpozději do 31.1.2024 podá 

přiznání k dani.  

Smluvní strany se dohodly, že návrh na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva 

do katastru nemovitostí podle této smlouvy doručí příslušnému katastrálnímu úřadu 
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prodávající, a to nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma 

smluvními stranami. 

 

Účastníci této smlouvy žádají, aby Katastrální pracoviště Jihlava po provedeném řízení zapsalo 

dle této kupní smlouvy vklad vlastnického práva k předmětu smlouvy ve prospěch kupujícího. 

 Vlastnické právo podle této kupní smlouvy nabývá kupující v souladu s příslušným ustanovením 

zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění zápisem do veřejného seznamu (katastr 

nemovitostí). Právní účinky zápisu nastávají k okamžiku, kdy návrh na zápis došel příslušnému 

katastrálnímu úřadu. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází na kupujícího s nabytím 

vlastnického práva k předmětu smlouvy. 

 Smluvní strany se zavazují, že pokud příslušný katastrální úřad vyzve účastníky k odstranění 

případných nedostatků návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu, případně listiny, na základě 

které má být právo zapsáno, vyvinou potřebnou součinnost k jejich odstranění ve stanovené lhůtě. 

 V případě, že příslušný katastrální úřad v řízení o povolení vkladu řízení zastaví či zamítne, 

smluvní strany se zavazují poté uzavřít ve lhůtě do 15 kalendářních dní ode dne doručení 

rozhodnutí katastrálního úřadu o zastavení či zamítnutí vkladu oběma smluvním stranám novou 

smlouvu s totožným obsahem za stejných cenových podmínek, ve které budou odstraněny všechny 

nedostatky, které bránily povolení vkladu vlastnického práva dle této smlouvy, bude-li to možné. 

X. 

Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou svéprávní. Po přečtení této smlouvy prohlašují, že 

s jejím obsahem souhlasí, že tato byla podepsána na základě pravdivých a úplných údajů, nikoli 

v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Na 

důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.  

 Smluvní strany prohlašují, že smlouva představuje úplnou dohodu o veškerých jejích náležitostech 

a neexistují náležitosti, které by smluvní strany neujednaly. 

      Práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy nemohou být postoupena ani 

převedena třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany. 

 

XI. 

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech o čtyřech stránkách, kdy po podpisu kupní 

smlouvy obdrží jedno vyhotovení každý z účastníků na straně prodávající a kupující a jedno 

vyhotovení bude použito pro vkladové řízení u příslušného katastrálního úřadu s tím, že poté, 

co bude vklad povolen a proveden, zašle katastrální úřad účastníkům vkladového řízení 

vyrozumění o tom, že vklad vlastnického práva dle této kupní smlouvy byl do katastru 

proveden. 

 

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv s výjimkou 

osobních údajů v souladu s ustanovením zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v 

platném znění, jsou-li naplněny podmínky zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném 

znění. 

  

Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. 
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Dne ............................................ 

 

 

 

................................................... 

Prodávající 

Město Telč                 

Mgr. Vladimír Brtník, starosta města 

 

 

Dne ............................................ 

 

 

 

....................................................                                           

Kupující 
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Smlouva kupní 

(uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského 

zákoníku v platném znění) 

 

Město Telč,  se  sídlem  náměstí  Zachariáše z Hradce  čp. 10,  588 56 Telč,  okr.  Jihlava,  

IČ 00286745, bankovní spojení Česká spořitelna, a.s. Jihlava, číslo účtu  1466015399/0800, 

zastoupené starostou města panem Mgr. Vladimírem Brtníkem  

/na straně jedné – dále jako „prodávající“/ 

paní 
 

 

/na straně druhé – dále jako „kupující“/ 

I. 

Město Telč prohlašuje, že v souladu s dosavadními zápisy v katastru nemovitostí výlučně samo 

vlastní tyto nemovité věci (nemovitosti): 

1.1. bytovou jednotku č. 615/11, vzniklou podle z.č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník,  

vymezenou v pozemku  parc. č. st. 2242, jehož součástí je budova č.p. 615, a to v části obce 

Telč- Staré Město, kdy podíl bytové jednotky na společných částech domu č.p. 615 a pozemku 

parc. č. st. 2242 činí 411/6951, vše v katastrálním území Telč.  Jednotka 2 + kk se nachází ve 

III. NP domu č.p. 615. Bytová jednotka může být dále označena také jen jako „jednotka“. 

Jednotka je zapsána na LV č. 10001 pro k.ú. a obec Telč.  

 

II. 

2.1.     Prodávající prodává touto smlouvou kupujícímu nemovitost (dále také jako "předmět 

smlouvy"): 

 jednotku č. 615/11, včetně všech součástí, popsanou v článku I. bod 1.1. smlouvy,  
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III. 

Prodej předmětu smlouvy byl schválen nadpoloviční většinou všech členů na xxx. zasedání 

zastupitelstva Města Telče konaném dne xxxx, usnesení číslo UZ xxxxx  a tento záměr města 

byl vyvěšen po stanovenou dobu na úřední desce obce (od XXX  do XXXX) tak, jak to ve svých 

ustanoveních předpokládá zákon č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších novelizací. 

 

IV. 

4.1. Kupní cena předmětu smlouvy byla stanovena dohodou mezi smluvními stranami 

ve  výši 1 Kč (slovy Jedna koruna česká) + 2.000 Kč za návrh na vklad práva podle této smlouvy 

kupní do katastru nemovitostí, tj. celkem 2.001 Kč, která byla kupujícím uhrazena na účet 

prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy dne xxxx 

 

V. 

Prodávající dále prohlašuje, že: 

5.1. na předmětu smlouvy neváznou žádné dluhy, věcná břemena, právo nájmu či jiná práva 

či povinnosti, která by kupujícímu jakkoliv ztěžovala nebo znemožňovala výkon jeho 

vlastnického práva a že mu nejsou známy žádné další vady předmětu smlouvy, na které by měl 

povinnost kupujícího zvláště upozornit 

5.2. vlastnické právo prodávajícího k předmětu smlouvy a způsob jeho užívání prodávajícím 

je v souladu s příslušnými právními předpisy a rozhodnutími orgánů státní správy a 

samosprávy, která se vztahují k předmětu smlouvy 

5.3. ke dni uzavření této smlouvy nebylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení a že mu 

není známo, že by na něho byl podán insolvenční návrh. Dále prohlašuje, že vůči němu není 

vykonatelné žádné rozhodnutí orgánu veřejné moci a že neexistuje ani žádná jiná veřejná či 

soukromá listina, která by mohla být podkladem pro podání návrhu na nařízení exekuce či 

výkon rozhodnutí 

5.4. mu není známo, že by si jakákoliv třetí osoba činila jakékoliv právo nebo nárok (např. 

na vlastnictví, nájemní právo, věcné břemeno) ve vztahu k předmětu smlouvy, např. vyplývající 

z restitučních či rehabilitačních předpisů  

5.5. nemá žádné nedoplatky na daních nebo na poplatcích, ani nedoplatky či dluhy, na 

základě kterých by mohl vzniknout jakýkoli závazek či omezení týkající se smlouvy (např. 

zákonné zástavní právo, soudcovské zástavní právo, zástavní právo, věcné břemeno apod), a 

které by mohly vést k omezení práv nakládat s předmětem smlouvy a k případnému uspokojení 

nároků třetích osob zpeněžením předmětu smlouvy 

5.6. k předmětu smlouvy nemá předkupní právo žádná osoba ani stát, tj. Česká republika, 

nebo jiný orgán veřejné moci či úřad  

5.7. neběží žádné spory zejména soudní (včetně sporů před rozhodci nebo rozhodčími 

soudy), vztahující se k předmětu smlouvy, a to ani spory týkající se nájemních a sousedských 

vztahů, neběží žádné správní řízení, a to ani řízení na příslušném katastrálním úřadu týkající se 

předmětu smlouvy, nebylo vydáno žádné rozhodnutí, které by zakazovalo užívat předmět 

smlouvy určitým způsobem nebo všeobecně  

5.8. do doby rozhodnutí o návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí na 

základě této Smlouvy neučiní žádné právní jednání, kterým by Nemovitost jakýmkoliv 

způsobem zatížila či s ní jinak disponovala. 
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5.9. je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

 

 

 

VI. 

Smluvní strany se dohodly, že pokud se jakákoliv prohlášení či ujištění prodávajícího obsažená 

v článku V. této smlouvy ukážou nebo se stanou nepravdivými, nepřesnými, neúplnými, 

matoucími, klamavými nebo zavádějícími, bude kupující oprávněn vůči prodávajícímu 

požadovat vzniklou škodu, která dle prokazatelných důkazů nastala nebo uvedení takové 

skutečnosti do souladu s ujištěními a tvrzeními obsaženými v této smlouvě. Toto ustanovení se 

netýká vyskytnuvších se vad souvisejících se stářím předmětu smlouvy, které budou objeveny 

při případné rekonstrukci předmětu smlouvy a které v době prodeje nebyly prodávajícímu 

známy. 

VII. 

Prodávající seznámil kupujícího s obsahem Prohlášení vlastníka z 29.4.2018, kde jsou 

podrobně popsány jednotky, nebytové jednotky, společné části domu, jakož i zásady správy 

domu. Správcem bylo podle prohlášení vlastníka ustanoveno Město Telč (prodávající). 

Kupující pak prohlašuje, že stav předmětu smlouvy je mu velmi dobře znám a v tomto stavu jej 

kupuje. Žádné další závazky, dluhy či břemena, o kterých by v této smlouvě nebylo výslovně 

pojednáno, nebo by nebyly touto smlouvou dohodnuty, pak s předmětem smlouvy nepřebírá. 

Dále kupující prohlašuje, že je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a plnit závazky v ní obsažené, že 

neexistuje žádný závazek vůči jiné osobě, ani nárok státu, finančního úřadu nebo jiného orgánu 

státní správy nebo samosprávy, který by kupujícímu bránil uzavřít a plnit tuto smlouvu a že 

nebylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení a že mu není známo, že by na něj byl podán 

insolvenční návrh. 

VIII. 

Předmět smlouvy bude kupujícímu předán nejpozději do 5 (slovy Pěti) pracovních dnů ode dne 

od provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Prodávající též předá 

kupujícímu veškeré klíče k předmětu smlouvy a kopii PENB, přičemž o předání a převzetí bude 

smluvními stranami sepsán předávací protokol, ve kterém bude uveden též stav měřidel 

patřících k předmětu smlouvy ke dni jeho předání. 

 

Smluvní strany ve vzájemné součinnosti zajistí neprodleně po předání předmětu smlouvy u 

příslušných organizací převod veškerých měřidel energií patřících k předmětu smlouvy 

z prodávajícího na kupujícího. 

 

IX. 

Vklad vlastnického práva podle této kupní smlouvy bude proveden na základě rozhodnutí o 

povolení vkladu Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava. Smluvní 

strany jsou touto smlouvou vázány již jejím podpisem.     

Správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva u příslušného 

katastrálního pracoviště hradí kupující. Správní poplatek je již zahrnut v kupní ceně v článku 

4.1 této smlouvy a byl uhrazen. Převod nemovitostí nepodléhá převodní dani ( daň z převodu 

či daň z nabytí nemovitostí). Vlastnictví jednotky a nebytové jednotky podléhá dani 
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z nemovitostí (tzv. domovní daň), což bere kupující na vědomí a nejpozději do 31.1.2024 podá 

přiznání k dani.  

Smluvní strany se dohodly, že návrh na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva 

do katastru nemovitostí podle této smlouvy doručí příslušnému katastrálnímu úřadu 

prodávající, a to nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma 

smluvními stranami. 

 

Účastníci této smlouvy žádají, aby Katastrální pracoviště Jihlava po provedeném řízení zapsalo 

dle této kupní smlouvy vklad vlastnického práva k předmětu smlouvy ve prospěch kupujícího. 

 Vlastnické právo podle této kupní smlouvy nabývá kupující v souladu s příslušným ustanovením 

zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění zápisem do veřejného seznamu (katastr 

nemovitostí). Právní účinky zápisu nastávají k okamžiku, kdy návrh na zápis došel příslušnému 

katastrálnímu úřadu. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází na kupujícího s nabytím 

vlastnického práva k předmětu smlouvy. 

 Smluvní strany se zavazují, že pokud příslušný katastrální úřad vyzve účastníky k odstranění 

případných nedostatků návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu, případně listiny, na základě 

které má být právo zapsáno, vyvinou potřebnou součinnost k jejich odstranění ve stanovené lhůtě. 

 V případě, že příslušný katastrální úřad v řízení o povolení vkladu řízení zastaví či zamítne, 

smluvní strany se zavazují poté uzavřít ve lhůtě do 15 kalendářních dní ode dne doručení 

rozhodnutí katastrálního úřadu o zastavení či zamítnutí vkladu oběma smluvním stranám novou 

smlouvu s totožným obsahem za stejných cenových podmínek, ve které budou odstraněny všechny 

nedostatky, které bránily povolení vkladu vlastnického práva dle této smlouvy, bude-li to možné. 

X. 

Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou svéprávní. Po přečtení této smlouvy prohlašují, že 

s jejím obsahem souhlasí, že tato byla podepsána na základě pravdivých a úplných údajů, nikoli 

v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Na 

důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.  

 Smluvní strany prohlašují, že smlouva představuje úplnou dohodu o veškerých jejích náležitostech 

a neexistují náležitosti, které by smluvní strany neujednaly. 

      Práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy nemohou být postoupena ani 

převedena třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany. 

 

XI. 

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech o čtyřech stránkách, kdy po podpisu kupní 

smlouvy obdrží jedno vyhotovení každý z účastníků na straně prodávající a kupující a jedno 

vyhotovení bude použito pro vkladové řízení u příslušného katastrálního úřadu s tím, že poté, 

co bude vklad povolen a proveden, zašle katastrální úřad účastníkům vkladového řízení 

vyrozumění o tom, že vklad vlastnického práva dle této kupní smlouvy byl do katastru 

proveden. 

 

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv s výjimkou 

osobních údajů v souladu s ustanovením zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v 
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platném znění, jsou-li naplněny podmínky zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném 

znění. 

  

Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. 

 

Dne ............................................ 

 

 

 

................................................... 

Prodávající 

Město Telč                 

Mgr. Vladimír Brtník, starosta města 

 

 

Dne ............................................ 

 

 

 

....................................................                                           

Kupující 
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Smlouva kupní 

(uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského 

zákoníku v platném znění) 

 

Město Telč,  se  sídlem  náměstí  Zachariáše z Hradce  čp. 10,  588 56 Telč,  okr.  Jihlava,  

IČ 00286745, bankovní spojení Česká spořitelna, a.s. Jihlava, číslo účtu  1466015399/0800, 

zastoupené starostou města panem Mgr. Vladimírem Brtníkem  

/na straně jedné – dále jako „prodávající“/ 

paní 
 

 

/na straně druhé – dále jako „kupující“/ 

I. 

Město Telč prohlašuje, že v souladu s dosavadními zápisy v katastru nemovitostí výlučně samo 

vlastní tyto nemovité věci (nemovitosti): 

1.1. bytovou jednotku č. 615/10, vzniklou podle z.č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník,  

vymezenou v pozemku  parc. č. st. 2242, jehož součástí je budova č.p. 615, a to v části obce 

Telč- Staré Město, kdy podíl bytové jednotky na společných částech domu č.p. 615 a pozemku 

parc. č. st. 2242 činí 994/6951, vše v katastrálním území Telč.  Jednotka 3 + kk se nachází ve 

III. NP domu č.p. 615. Bytová jednotka může být dále označena také jen jako „jednotka“. 

Jednotka je zapsána na LV č. 10001 pro k.ú. a obec Telč.  

 

II. 

2.1.     Prodávající prodává touto smlouvou kupujícímu nemovitost (dále také jako "předmět 

smlouvy"): 

 jednotku č. 615/10, včetně všech součástí, popsanou v článku I. bod 1.1. smlouvy,  
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III. 

Prodej předmětu smlouvy byl schválen nadpoloviční většinou všech členů na xxx. zasedání 

zastupitelstva Města Telče konaném dne xxxx, usnesení číslo UZ xxxxx  a tento záměr města 

byl vyvěšen po stanovenou dobu na úřední desce obce (od XXX  do XXXX) tak, jak to ve svých 

ustanoveních předpokládá zákon č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších novelizací. 

 

IV. 

4.1. Kupní cena předmětu smlouvy byla stanovena dohodou mezi smluvními stranami 

ve  výši 1 Kč (slovy Jedna koruna česká) + 2.000 Kč za návrh na vklad práva podle této smlouvy 

kupní do katastru nemovitostí, tj. celkem 2.001 Kč, která byla kupujícím uhrazena na účet 

prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy dne xxxx 

 

V. 

Prodávající dále prohlašuje, že: 

5.1. na předmětu smlouvy neváznou žádné dluhy, věcná břemena, právo nájmu či jiná práva 

či povinnosti, která by kupujícímu jakkoliv ztěžovala nebo znemožňovala výkon jeho 

vlastnického práva a že mu nejsou známy žádné další vady předmětu smlouvy, na které by měl 

povinnost kupujícího zvláště upozornit 

5.2. vlastnické právo prodávajícího k předmětu smlouvy a způsob jeho užívání prodávajícím 

je v souladu s příslušnými právními předpisy a rozhodnutími orgánů státní správy a 

samosprávy, která se vztahují k předmětu smlouvy 

5.3. ke dni uzavření této smlouvy nebylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení a že mu 

není známo, že by na něho byl podán insolvenční návrh. Dále prohlašuje, že vůči němu není 

vykonatelné žádné rozhodnutí orgánu veřejné moci a že neexistuje ani žádná jiná veřejná či 

soukromá listina, která by mohla být podkladem pro podání návrhu na nařízení exekuce či 

výkon rozhodnutí 

5.4. mu není známo, že by si jakákoliv třetí osoba činila jakékoliv právo nebo nárok (např. 

na vlastnictví, nájemní právo, věcné břemeno) ve vztahu k předmětu smlouvy, např. vyplývající 

z restitučních či rehabilitačních předpisů  

5.5. nemá žádné nedoplatky na daních nebo na poplatcích, ani nedoplatky či dluhy, na 

základě kterých by mohl vzniknout jakýkoli závazek či omezení týkající se smlouvy (např. 

zákonné zástavní právo, soudcovské zástavní právo, zástavní právo, věcné břemeno apod), a 

které by mohly vést k omezení práv nakládat s předmětem smlouvy a k případnému uspokojení 

nároků třetích osob zpeněžením předmětu smlouvy 

5.6. k předmětu smlouvy nemá předkupní právo žádná osoba ani stát, tj. Česká republika, 

nebo jiný orgán veřejné moci či úřad  

5.7. neběží žádné spory zejména soudní (včetně sporů před rozhodci nebo rozhodčími 

soudy), vztahující se k předmětu smlouvy, a to ani spory týkající se nájemních a sousedských 

vztahů, neběží žádné správní řízení, a to ani řízení na příslušném katastrálním úřadu týkající se 

předmětu smlouvy, nebylo vydáno žádné rozhodnutí, které by zakazovalo užívat předmět 

smlouvy určitým způsobem nebo všeobecně  

5.8. do doby rozhodnutí o návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí na 

základě této Smlouvy neučiní žádné právní jednání, kterým by Nemovitost jakýmkoliv 

způsobem zatížila či s ní jinak disponovala. 
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5.9. je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

 

 

 

VI. 

Smluvní strany se dohodly, že pokud se jakákoliv prohlášení či ujištění prodávajícího obsažená 

v článku V. této smlouvy ukážou nebo se stanou nepravdivými, nepřesnými, neúplnými, 

matoucími, klamavými nebo zavádějícími, bude kupující oprávněn vůči prodávajícímu 

požadovat vzniklou škodu, která dle prokazatelných důkazů nastala nebo uvedení takové 

skutečnosti do souladu s ujištěními a tvrzeními obsaženými v této smlouvě. Toto ustanovení se 

netýká vyskytnuvších se vad souvisejících se stářím předmětu smlouvy, které budou objeveny 

při případné rekonstrukci předmětu smlouvy a které v době prodeje nebyly prodávajícímu 

známy. 

VII. 

Prodávající seznámil kupujícího s obsahem Prohlášení vlastníka z 29.4.2018, kde jsou 

podrobně popsány jednotky, nebytové jednotky, společné části domu, jakož i zásady správy 

domu. Správcem bylo podle prohlášení vlastníka ustanoveno Město Telč (prodávající). 

Kupující pak prohlašuje, že stav předmětu smlouvy je mu velmi dobře znám a v tomto stavu jej 

kupuje. Žádné další závazky, dluhy či břemena, o kterých by v této smlouvě nebylo výslovně 

pojednáno, nebo by nebyly touto smlouvou dohodnuty, pak s předmětem smlouvy nepřebírá. 

Dále kupující prohlašuje, že je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a plnit závazky v ní obsažené, že 

neexistuje žádný závazek vůči jiné osobě, ani nárok státu, finančního úřadu nebo jiného orgánu 

státní správy nebo samosprávy, který by kupujícímu bránil uzavřít a plnit tuto smlouvu a že 

nebylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení a že mu není známo, že by na něj byl podán 

insolvenční návrh. 

VIII. 

Předmět smlouvy bude kupujícímu předán nejpozději do 5 (slovy Pěti) pracovních dnů ode dne 

od provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Prodávající též předá 

kupujícímu veškeré klíče k předmětu smlouvy a kopii PENB, přičemž o předání a převzetí bude 

smluvními stranami sepsán předávací protokol, ve kterém bude uveden též stav měřidel 

patřících k předmětu smlouvy ke dni jeho předání. 

 

Smluvní strany ve vzájemné součinnosti zajistí neprodleně po předání předmětu smlouvy u 

příslušných organizací převod veškerých měřidel energií patřících k předmětu smlouvy 

z prodávajícího na kupujícího. 

 

IX. 

Vklad vlastnického práva podle této kupní smlouvy bude proveden na základě rozhodnutí o 

povolení vkladu Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava. Smluvní 

strany jsou touto smlouvou vázány již jejím podpisem.     

Správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva u příslušného 

katastrálního pracoviště hradí kupující. Správní poplatek je již zahrnut v kupní ceně v článku 

4.1 této smlouvy a byl uhrazen. Převod nemovitostí nepodléhá převodní dani ( daň z převodu 

či daň z nabytí nemovitostí). Vlastnictví jednotky a nebytové jednotky podléhá dani 
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z nemovitostí (tzv. domovní daň), což bere kupující na vědomí a nejpozději do 31.1.2024 podá 

přiznání k dani.  

Smluvní strany se dohodly, že návrh na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva 

do katastru nemovitostí podle této smlouvy doručí příslušnému katastrálnímu úřadu 

prodávající, a to nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma 

smluvními stranami. 

 

Účastníci této smlouvy žádají, aby Katastrální pracoviště Jihlava po provedeném řízení zapsalo 

dle této kupní smlouvy vklad vlastnického práva k předmětu smlouvy ve prospěch kupujícího. 

 Vlastnické právo podle této kupní smlouvy nabývá kupující v souladu s příslušným ustanovením 

zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění zápisem do veřejného seznamu (katastr 

nemovitostí). Právní účinky zápisu nastávají k okamžiku, kdy návrh na zápis došel příslušnému 

katastrálnímu úřadu. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází na kupujícího s nabytím 

vlastnického práva k předmětu smlouvy. 

 Smluvní strany se zavazují, že pokud příslušný katastrální úřad vyzve účastníky k odstranění 

případných nedostatků návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu, případně listiny, na základě 

které má být právo zapsáno, vyvinou potřebnou součinnost k jejich odstranění ve stanovené lhůtě. 

 V případě, že příslušný katastrální úřad v řízení o povolení vkladu řízení zastaví či zamítne, 

smluvní strany se zavazují poté uzavřít ve lhůtě do 15 kalendářních dní ode dne doručení 

rozhodnutí katastrálního úřadu o zastavení či zamítnutí vkladu oběma smluvním stranám novou 

smlouvu s totožným obsahem za stejných cenových podmínek, ve které budou odstraněny všechny 

nedostatky, které bránily povolení vkladu vlastnického práva dle této smlouvy, bude-li to možné. 

X. 

Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou svéprávní. Po přečtení této smlouvy prohlašují, že 

s jejím obsahem souhlasí, že tato byla podepsána na základě pravdivých a úplných údajů, nikoli 

v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Na 

důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.  

 Smluvní strany prohlašují, že smlouva představuje úplnou dohodu o veškerých jejích náležitostech 

a neexistují náležitosti, které by smluvní strany neujednaly. 

      Práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy nemohou být postoupena ani 

převedena třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany. 

 

XI. 

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech o čtyřech stránkách, kdy po podpisu kupní 

smlouvy obdrží jedno vyhotovení každý z účastníků na straně prodávající a kupující a jedno 

vyhotovení bude použito pro vkladové řízení u příslušného katastrálního úřadu s tím, že poté, 

co bude vklad povolen a proveden, zašle katastrální úřad účastníkům vkladového řízení 

vyrozumění o tom, že vklad vlastnického práva dle této kupní smlouvy byl do katastru 

proveden. 

 

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv s výjimkou 

osobních údajů v souladu s ustanovením zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v 
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platném znění, jsou-li naplněny podmínky zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném 

znění. 

  

Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. 

 

Dne ............................................ 

 

 

 

................................................... 

Prodávající 

Město Telč                 

Mgr. Vladimír Brtník, starosta města 

 

 

Dne ............................................ 

 

 

 

....................................................                                           

Kupující 
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Smlouva kupní 

(uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského 

zákoníku v platném znění) 

 

Město Telč,  se  sídlem  náměstí  Zachariáše z Hradce  čp. 10,  588 56 Telč,  okr.  Jihlava,  

IČ 00286745, bankovní spojení Česká spořitelna, a.s. Jihlava, číslo účtu  1466015399/0800, 

zastoupené starostou města panem Mgr. Vladimírem Brtníkem  

/na straně jedné – dále jako „prodávající“/ 

 

paní 
 

 

 

/na straně druhé – dále jako „kupující“/ 

I. 

Město Telč prohlašuje, že v souladu s dosavadními zápisy v katastru nemovitostí výlučně samo 

vlastní tyto nemovité věci (nemovitosti): 

1.1. bytovou jednotku č. 615/12, vzniklou podle z.č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník,  

vymezenou v pozemku  parc. č. st. 2242, jehož součástí je budova č.p. 615, a to v části obce 

Telč- Staré Město, kdy podíl bytové jednotky na společných částech domu č.p. 615 a pozemku 

parc. č. st. 2242 činí 994/6951, vše v katastrálním území Telč.  Jednotka 3 + kk se nachází ve 

II. NP domu č.p. 615. Bytová jednotka může být dále označena také jen jako „jednotka“. 

Jednotka je zapsána na LV č. 10001 pro k.ú. a obec Telč.  

1.2. nebytovou jednotku č. 615/1, vzniklou podle z.č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník,  

vymezenou v pozemku  parc. č. st. 2242, jehož součástí je budova č.p. 615, a to v části obce 

Telč- Staré Město, kdy podíl nebytové jednotky na společných částech domu č.p. 615 a 

pozemku parc. č. st. 2242 činí 203/6951, vše v katastrálním území Telč. Nebytová jednotka se 

nachází v I. NP domu č.p. 615. Nebytová jednotka může být dále označena také jen jako 

„nebytová jednotka“. Nebytová jednotka je zapsána na LV č. 10001 pro k.ú. a obec Telč.  

 

II. 

2.1.     Prodávající prodává touto smlouvou kupujícímu nemovitost (dále také jako "předmět 

smlouvy"): 

• jednotku č. 615/12, včetně všech součástí, popsanou v článku I. bod 1.1. smlouvy,  

• nebytovou jednotku č. 615/1 včetně všech součástí, popsanou v článku I. bod 1.2. smlouvy, 
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III. 

Prodej předmětu smlouvy byl schválen nadpoloviční většinou všech členů na xxx. zasedání 

zastupitelstva Města Telče konaném dne xxxx, usnesení číslo UZ xxxxx  a tento záměr města 

byl vyvěšen po stanovenou dobu na úřední desce obce (od XXX  do XXXX) tak, jak to ve svých 

ustanoveních předpokládá zákon č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších novelizací. 

 

IV. 

4.1. Kupní cena předmětu smlouvy byla stanovena dohodou mezi smluvními stranami 

ve  výši 1 Kč (slovy Jedna koruna česká) + 2.000 Kč za návrh na vklad práva podle této smlouvy 

kupní do katastru nemovitostí, tj. celkem 2.001 Kč, která byla kupujícím uhrazena na účet 

prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy dne xxxx 

 

V. 

Prodávající dále prohlašuje, že: 

5.1. na předmětu smlouvy neváznou žádné dluhy, věcná břemena, právo nájmu či jiná práva 

či povinnosti, která by kupujícímu jakkoliv ztěžovala nebo znemožňovala výkon jeho 

vlastnického práva a že mu nejsou známy žádné další vady předmětu smlouvy, na které by měl 

povinnost kupujícího zvláště upozornit 

5.2. vlastnické právo prodávajícího k předmětu smlouvy a způsob jeho užívání prodávajícím 

je v souladu s příslušnými právními předpisy a rozhodnutími orgánů státní správy a 

samosprávy, která se vztahují k předmětu smlouvy 

5.3. ke dni uzavření této smlouvy nebylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení a že mu 

není známo, že by na něho byl podán insolvenční návrh. Dále prohlašuje, že vůči němu není 

vykonatelné žádné rozhodnutí orgánu veřejné moci a že neexistuje ani žádná jiná veřejná či 

soukromá listina, která by mohla být podkladem pro podání návrhu na nařízení exekuce či 

výkon rozhodnutí 

5.4. mu není známo, že by si jakákoliv třetí osoba činila jakékoliv právo nebo nárok (např. 

na vlastnictví, nájemní právo, věcné břemeno) ve vztahu k předmětu smlouvy, např. vyplývající 

z restitučních či rehabilitačních předpisů  

5.5. nemá žádné nedoplatky na daních nebo na poplatcích, ani nedoplatky či dluhy, na 

základě, kterých by mohl vzniknout jakýkoli závazek či omezení týkající se smlouvy (např. 

zákonné zástavní právo, soudcovské zástavní právo, zástavní právo, věcné břemeno apod), a 

které by mohly vést k omezení práv nakládat s předmětem smlouvy a k případnému uspokojení 

nároků třetích osob zpeněžením předmětu smlouvy 

5.6. k předmětu smlouvy nemá předkupní právo žádná osoba ani stát, tj. Česká republika, 

nebo jiný orgán veřejné moci či úřad  

5.7. neběží žádné spory zejména soudní (včetně sporů před rozhodci nebo rozhodčími 

soudy), vztahující se k předmětu smlouvy, a to ani spory týkající se nájemních a sousedských 

vztahů, neběží žádné správní řízení, a to ani řízení na příslušném katastrálním úřadu týkající se 

předmětu smlouvy, nebylo vydáno žádné rozhodnutí, které by zakazovalo užívat předmět 

smlouvy určitým způsobem nebo všeobecně  

5.8. do doby rozhodnutí o návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí na 

základě této Smlouvy neučiní žádné právní jednání, kterým by Nemovitost jakýmkoliv 

způsobem zatížila či s ní jinak disponovala. 
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5.9. je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

 

 

 

VI. 

Smluvní strany se dohodly, že pokud se jakákoliv prohlášení či ujištění prodávajícího obsažená 

v článku V. této smlouvy ukážou nebo se stanou nepravdivými, nepřesnými, neúplnými, 

matoucími, klamavými nebo zavádějícími, bude kupující oprávněn vůči prodávajícímu 

požadovat vzniklou škodu, která dle prokazatelných důkazů nastala nebo uvedení takové 

skutečnosti do souladu s ujištěními a tvrzeními obsaženými v této smlouvě. Toto ustanovení se 

netýká vyskytnuvších se vad souvisejících se stářím předmětu smlouvy, které budou objeveny 

při případné rekonstrukci předmětu smlouvy a které v době prodeje nebyly prodávajícímu 

známy. 

VII. 

Prodávající seznámil kupujícího s obsahem Prohlášení vlastníka z 29.4.2018, kde jsou 

podrobně popsány jednotky, nebytové jednotky, společné části domu, jakož i zásady správy 

domu. Správcem bylo podle prohlášení vlastníka ustanoveno Město Telč (prodávající). 

Kupující pak prohlašuje, že stav předmětu smlouvy je mu velmi dobře znám a v tomto stavu jej 

kupuje. Žádné další závazky, dluhy či břemena, o kterých by v této smlouvě nebylo výslovně 

pojednáno, nebo by nebyly touto smlouvou dohodnuty, pak s předmětem smlouvy nepřebírá. 

Dále kupující prohlašuje, že je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a plnit závazky v ní obsažené, že 

neexistuje žádný závazek vůči jiné osobě, ani nárok státu, finančního úřadu nebo jiného orgánu 

státní správy nebo samosprávy, který by kupujícímu bránil uzavřít a plnit tuto smlouvu a že 

nebylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení a že mu není známo, že by na něj byl podán 

insolvenční návrh. 

VIII. 

Předmět smlouvy bude kupujícímu předán nejpozději do 5 (slovy Pěti) pracovních dnů ode dne 

od provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Prodávající též předá 

kupujícímu veškeré klíče k předmětu smlouvy a kopii PENB, přičemž o předání a převzetí bude 

smluvními stranami sepsán předávací protokol, ve kterém bude uveden též stav měřidel 

patřících k předmětu smlouvy ke dni jeho předání. 

 

Smluvní strany ve vzájemné součinnosti zajistí neprodleně po předání předmětu smlouvy u 

příslušných organizací převod veškerých měřidel energií patřících k předmětu smlouvy 

z prodávajícího na kupujícího. 

 

IX. 

Vklad vlastnického práva podle této kupní smlouvy bude proveden na základě rozhodnutí o 

povolení vkladu Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava. Smluvní 

strany jsou touto smlouvou vázány již jejím podpisem.     

Správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva u příslušného 

katastrálního pracoviště hradí kupující. Správní poplatek je již zahrnut v kupní ceně v článku 

4.1 této smlouvy a byl uhrazen. Převod nemovitostí nepodléhá převodní dani (daň z převodu či 

daň z nabytí nemovitostí). Vlastnictví jednotky a nebytové jednotky podléhá dani z nemovitostí 
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(tzv. domovní daň), což bere kupující na vědomí a nejpozději do 31.1.2024 podá přiznání 

k dani.  

Smluvní strany se dohodly, že návrh na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva 

do katastru nemovitostí podle této smlouvy doručí příslušnému katastrálnímu úřadu 

prodávající, a to nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma 

smluvními stranami. 

 

Účastníci této smlouvy žádají, aby Katastrální pracoviště Jihlava po provedeném řízení zapsalo 

dle této kupní smlouvy vklad vlastnického práva k předmětu smlouvy ve prospěch kupujícího. 

 Vlastnické právo podle této kupní smlouvy nabývá kupující v souladu s příslušným ustanovením 

zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění zápisem do veřejného seznamu (katastr 

nemovitostí). Právní účinky zápisu nastávají k okamžiku, kdy návrh na zápis došel příslušnému 

katastrálnímu úřadu. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází na kupujícího s nabytím 

vlastnického práva k předmětu smlouvy. 

 Smluvní strany se zavazují, že pokud příslušný katastrální úřad vyzve účastníky k odstranění 

případných nedostatků návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu, případně listiny, na základě 

které má být právo zapsáno, vyvinou potřebnou součinnost k jejich odstranění ve stanovené lhůtě. 

 V případě, že příslušný katastrální úřad v řízení o povolení vkladu řízení zastaví či zamítne, 

smluvní strany se zavazují poté uzavřít ve lhůtě do 15 kalendářních dní ode dne doručení 

rozhodnutí katastrálního úřadu o zastavení či zamítnutí vkladu oběma smluvním stranám novou 

smlouvu s totožným obsahem za stejných cenových podmínek, ve které budou odstraněny všechny 

nedostatky, které bránily povolení vkladu vlastnického práva dle této smlouvy, bude-li to možné. 

 

X. 

Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou svéprávní. Po přečtení této smlouvy prohlašují, že 

s jejím obsahem souhlasí, že tato byla podepsána na základě pravdivých a úplných údajů, nikoli 

v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Na 

důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.  

 Smluvní strany prohlašují, že smlouva představuje úplnou dohodu o veškerých jejích náležitostech 

a neexistují náležitosti, které by smluvní strany neujednaly. 

      Práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy nemohou být postoupena ani 

převedena třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany. 

 

XI. 

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech o čtyřech stránkách, kdy po podpisu kupní 

smlouvy obdrží jedno vyhotovení každý z účastníků na straně prodávající a kupující a jedno 

vyhotovení bude použito pro vkladové řízení u příslušného katastrálního úřadu s tím, že poté, 

co bude vklad povolen a proveden, zašle katastrální úřad účastníkům vkladového řízení 

vyrozumění o tom, že vklad vlastnického práva dle této kupní smlouvy byl do katastru 

proveden. 
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Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv s výjimkou 

osobních údajů v souladu s ustanovením zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v 

platném znění, jsou-li naplněny podmínky zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném 

znění. 

  

Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. 

 

Dne ............................................ 

 

 

 

................................................... 

Prodávající 

Město Telč                 

Mgr. Vladimír Brtník, starosta města 

 

 

Dne ............................................ 

 

 

 

....................................................                                           

Kupující 
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Smlouva kupní 

(uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského 

zákoníku v platném znění) 

 

Město Telč,  se  sídlem  náměstí  Zachariáše z Hradce  čp. 10,  588 56 Telč,  okr.  Jihlava,  

IČ 00286745, bankovní spojení Česká spořitelna, a.s. Jihlava, číslo účtu  1466015399/0800, 

zastoupené starostou města panem Mgr. Vladimírem Brtníkem  

/na straně jedné – dále jako „prodávající“/ 

paní 

pan 

/na straně druhé – dále jako „kupující“/ 

I. 

Město Telč prohlašuje, že v souladu s dosavadními zápisy v katastru nemovitostí výlučně samo 

vlastní tyto nemovité věci (nemovitosti): 

1.1. nebytovou jednotku č. 615/2, vzniklou podle z.č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník,  

vymezenou v pozemku  parc. č. st. 2242, jehož součástí je budova č.p. 615, a to v části obce 

Telč- Staré Město, kdy podíl nebytové jednotky na společných částech domu č.p. 615 a 

pozemku parc. č. st. 2242 činí 212/6951, vše v katastrálním území Telč. Nebytová jednotka se 

nachází v I. NP domu č.p. 615. Nebytová jednotka může být dále označena také jen jako 

„nebytová jednotka“. Nebytová jednotka je zapsána na LV č. 10001 pro k.ú. a obec Telč.  

 

 

II. 

2.1.     Prodávající prodává touto smlouvou kupujícímu nemovitost (dále také jako "předmět 

smlouvy"): 

• nebytovou jednotku č. 615/2 včetně všech součástí, popsanou v článku I. bod 1.2. smlouvy, 
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III. 

Prodej předmětu smlouvy byl schválen nadpoloviční většinou všech členů na xxx. zasedání 

zastupitelstva Města Telče konaném dne xxxx, usnesení číslo UZ xxxxx  a tento záměr města 

byl vyvěšen po stanovenou dobu na úřední desce obce (od XXX  do XXXX) tak, jak to ve svých 

ustanoveních předpokládá zákon č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších novelizací. 

 

IV. 

4.1. Kupní cena předmětu smlouvy byla stanovena dohodou mezi smluvními stranami 

ve  výši 1 Kč (slovy Jedna koruna česká) + 2.000 Kč za návrh na vklad práva podle této smlouvy 

kupní do katastru nemovitostí, tj. celkem 2.001 Kč, která byla kupujícím uhrazena na účet 

prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy dne xxxx 

 

V. 

Prodávající dále prohlašuje, že: 

5.1. na předmětu smlouvy neváznou žádné dluhy, věcná břemena, právo nájmu či jiná práva 

či povinnosti, která by kupujícímu jakkoliv ztěžovala nebo znemožňovala výkon jeho 

vlastnického práva a že mu nejsou známy žádné další vady předmětu smlouvy, na které by měl 

povinnost kupujícího zvláště upozornit 

5.2. vlastnické právo prodávajícího k předmětu smlouvy a způsob jeho užívání prodávajícím 

je v souladu s příslušnými právními předpisy a rozhodnutími orgánů státní správy a 

samosprávy, která se vztahují k předmětu smlouvy 

5.3. ke dni uzavření této smlouvy nebylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení a že mu 

není známo, že by na něho byl podán insolvenční návrh. Dále prohlašuje, že vůči němu není 

vykonatelné žádné rozhodnutí orgánu veřejné moci a že neexistuje ani žádná jiná veřejná či 

soukromá listina, která by mohla být podkladem pro podání návrhu na nařízení exekuce či 

výkon rozhodnutí 

5.4. mu není známo, že by si jakákoliv třetí osoba činila jakékoliv právo nebo nárok (např. 

na vlastnictví, nájemní právo, věcné břemeno) ve vztahu k předmětu smlouvy, např. vyplývající 

z restitučních či rehabilitačních předpisů  

5.5. nemá žádné nedoplatky na daních nebo na poplatcích, ani nedoplatky či dluhy, na 

základě kterých by mohl vzniknout jakýkoli závazek či omezení týkající se smlouvy (např. 

zákonné zástavní právo, soudcovské zástavní právo, zástavní právo, věcné břemeno apod), a 

které by mohly vést k omezení práv nakládat s předmětem smlouvy a k případnému uspokojení 

nároků třetích osob zpeněžením předmětu smlouvy 

5.6. k předmětu smlouvy nemá předkupní právo žádná osoba ani stát, tj. Česká republika, 

nebo jiný orgán veřejné moci či úřad  

5.7. neběží žádné spory zejména soudní (včetně sporů před rozhodci nebo rozhodčími 

soudy), vztahující se k předmětu smlouvy, a to ani spory týkající se nájemních a sousedských 

vztahů, neběží žádné správní řízení, a to ani řízení na příslušném katastrálním úřadu týkající se 

předmětu smlouvy, nebylo vydáno žádné rozhodnutí, které by zakazovalo užívat předmět 

smlouvy určitým způsobem nebo všeobecně  

5.8. do doby rozhodnutí o návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí na 

základě této Smlouvy neučiní žádné právní jednání, kterým by Nemovitost jakýmkoliv 

způsobem zatížila či s ní jinak disponovala. 
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5.9. je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

 

 

 

VI. 

Smluvní strany se dohodly, že pokud se jakákoliv prohlášení či ujištění prodávajícího obsažená 

v článku V. této smlouvy ukážou nebo se stanou nepravdivými, nepřesnými, neúplnými, 

matoucími, klamavými nebo zavádějícími, bude kupující oprávněn vůči prodávajícímu 

požadovat vzniklou škodu, která dle prokazatelných důkazů nastala nebo uvedení takové 

skutečnosti do souladu s ujištěními a tvrzeními obsaženými v této smlouvě. Toto ustanovení se 

netýká vyskytnuvších se vad souvisejících se stářím předmětu smlouvy, které budou objeveny 

při případné rekonstrukci předmětu smlouvy a které v době prodeje nebyly prodávajícímu 

známy. 

VII. 

Prodávající seznámil kupujícího s obsahem Prohlášení vlastníka z 29.4.2018, kde jsou 

podrobně popsány jednotky, společné části domu, jakož i zásady správy domu. Správcem bylo 

podle prohlášení vlastníka ustanoveno Město Telč (prodávající). Kupující pak prohlašuje, že 

stav předmětu smlouvy  je mu velmi dobře znám a v tomto stavu jej kupuje. Žádné další 

závazky, dluhy či břemena, o kterých by v této smlouvě nebylo výslovně pojednáno, nebo by 

nebyly touto smlouvou dohodnuty, pak s předmětem smlouvy nepřebírá. Dále kupující 

prohlašuje, že je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a plnit závazky v ní obsažené, že neexistuje 

žádný závazek vůči jiné osobě, ani nárok státu, finančního úřadu nebo jiného orgánu státní 

správy nebo samosprávy, který by kupujícímu bránil uzavřít a plnit tuto smlouvu a že nebylo 

vůči němu zahájeno insolvenční řízení a že mu není známo, že by na něj byl podán insolvenční 

návrh. 

VIII. 

Předmět smlouvy bude kupujícímu předán nejpozději do 5 (slovy Pěti) pracovních dnů ode dne 

od provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Prodávající též předá 

kupujícímu veškeré klíče k předmětu smlouvy a kopii PENB, přičemž o předání a převzetí bude 

smluvními stranami sepsán předávací protokol, ve kterém bude uveden též stav měřidel 

patřících k předmětu smlouvy ke dni jeho předání. 

 

Smluvní strany ve vzájemné součinnosti zajistí neprodleně po předání předmětu smlouvy u 

příslušných organizací převod veškerých měřidel energií patřících k předmětu smlouvy 

z prodávajícího na kupujícího. 

 

 

 

IX. 

Vklad vlastnického práva podle této kupní smlouvy bude proveden na základě rozhodnutí o 

povolení vkladu Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava. Smluvní 

strany jsou touto smlouvou vázány již jejím podpisem.     
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Správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva u příslušného 

katastrálního pracoviště hradí kupující. Správní poplatek je již zahrnut v kupní ceně v článku 

4.1 této smlouvy a byl uhrazen. Převod nemovitostí nepodléhá převodní dani ( daň z převodu 

či daň z nabytí nemovitostí). Vlastnictví jednotky podléhá dani z nemovitostí (tzv. domovní 

daň), což bere kupující na vědomí a nejpozději do 31.1.2023 podá přiznání k dani.  

Smluvní strany se dohodly, že návrh na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva 

do katastru nemovitostí podle této smlouvy doručí příslušnému katastrálnímu úřadu 

prodávající, a to nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma 

smluvními stranami. 

 

Účastníci této smlouvy žádají, aby Katastrální pracoviště Jihlava po provedeném řízení zapsalo 

dle této kupní smlouvy vklad vlastnického práva k předmětu smlouvy ve prospěch kupujícího. 

 Vlastnické právo podle této kupní smlouvy nabývá kupující v souladu s příslušným ustanovením 

zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění zápisem do veřejného seznamu (katastr 

nemovitostí). Právní účinky zápisu nastávají k okamžiku, kdy návrh na zápis došel příslušnému 

katastrálnímu úřadu. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází na kupujícího s nabytím 

vlastnického práva k předmětu smlouvy. 

 Smluvní strany se zavazují, že pokud příslušný katastrální úřad vyzve účastníky k odstranění 

případných nedostatků návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu, případně listiny, na základě 

které má být právo zapsáno, vyvinou potřebnou součinnost k jejich odstranění ve stanovené lhůtě. 

 V případě, že příslušný katastrální úřad v řízení o povolení vkladu řízení zastaví či zamítne, 

smluvní strany se zavazují poté uzavřít ve lhůtě do 15 kalendářních dní ode dne doručení 

rozhodnutí katastrálního úřadu o zastavení či zamítnutí vkladu oběma smluvním stranám novou 

smlouvu s totožným obsahem za stejných cenových podmínek, ve které budou odstraněny všechny 

nedostatky, které bránily povolení vkladu vlastnického práva dle této smlouvy, bude-li to možné. 

X. 

Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou svéprávní. Po přečtení této smlouvy prohlašují, že 

s jejím obsahem souhlasí, že tato byla podepsána na základě pravdivých a úplných údajů, nikoli 

v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Na 

důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.  

 Smluvní strany prohlašují, že smlouva představuje úplnou dohodu o veškerých jejích náležitostech 

a neexistují náležitosti, které by smluvní strany neujednaly. 

      Práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy nemohou být postoupena ani 

převedena třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany. 

 

 

XI. 

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech o čtyřech stránkách, kdy po podpisu kupní 

smlouvy obdrží jedno vyhotovení každý z účastníků na straně prodávající a kupující a jedno 

vyhotovení bude použito pro vkladové řízení u příslušného katastrálního úřadu s tím, že poté, 

co bude vklad povolen a proveden, zašle katastrální úřad účastníkům vkladového řízení 
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vyrozumění o tom, že vklad vlastnického práva dle této kupní smlouvy byl do katastru 

proveden. 

 

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv s výjimkou 

osobních údajů v souladu s ustanovením zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v 

platném znění, jsou-li naplněny podmínky zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném 

znění. 

  

Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. 

 

Dne ............................................ 

 

 

 

................................................... 

Prodávající 

Město Telč                 

Mgr. Vladimír Brtník, starosta města 

 

 

Dne ............................................ 

 

 

 

....................................................                                           

Kupující 
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Smlouva kupní 

(uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského 

zákoníku v platném znění) 

 

Město Telč,  se  sídlem  náměstí  Zachariáše z Hradce  čp. 10,  588 56 Telč,  okr.  Jihlava,  

IČ 00286745, bankovní spojení Česká spořitelna, a.s. Jihlava, číslo účtu  1466015399/0800, 

zastoupené starostou města panem Mgr. Vladimírem Brtníkem  

/na straně jedné – dále jako „prodávající“/ 

pan 
 

 

pan 
 

 

 

/na straně druhé – dále jako „kupující“/ 

I. 

Město Telč prohlašuje, že v souladu s dosavadními zápisy v katastru nemovitostí výlučně samo 

vlastní tyto nemovité věci (nemovitosti): 

1.1. bytovou jednotku č. 615/9, vzniklou podle z.č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník,  

vymezenou v pozemku  parc. č. st. 2242, jehož součástí je budova č.p. 615, a to v části obce 

Telč- Staré Město, kdy podíl bytové jednotky na společných částech domu č.p. 615 a pozemku 

parc. č. st. 2242 činí 994/6951, vše v katastrálním území Telč.  Jednotka 3 + kk se nachází ve 

II. NP domu č.p. 615. Bytová jednotka může být dále označena také jen jako „jednotka“. 

Jednotka je zapsána na LV č. 10001 pro k.ú. a obec Telč.  

1.2. nebytovou jednotku č. 615/4, vzniklou podle z.č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník,  

vymezenou v pozemku  parc. č. st. 2242, jehož součástí je budova č.p. 615, a to v části obce 

Telč- Staré Město, kdy podíl nebytové jednotky na společných částech domu č.p. 615 a 

pozemku parc. č. st. 2242 činí 203/6951, vše v katastrálním území Telč. Nebytová jednotka se 

nachází v I. NP domu č.p. 615. Nebytová jednotka může být dále označena také jen jako 

„nebytová jednotka“. Nebytová jednotka je zapsána na LV č. 10001 pro k.ú. a obec Telč.  
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II. 

2.1.     Prodávající prodává touto smlouvou kupujícímu nemovitost (dále také jako "předmět 

smlouvy"): 

• jednotku č. 615/9, včetně všech součástí, popsanou v článku I. bod 1.1. smlouvy,  

• nebytovou jednotku č. 615/4 včetně všech součástí, popsanou v článku I. bod 1.2. smlouvy, 

 

 

III. 

Prodej předmětu smlouvy byl schválen nadpoloviční většinou všech členů na xxx. zasedání 

zastupitelstva Města Telče konaném dne xxxx, usnesení číslo UZ xxxxx  a tento záměr města 

byl vyvěšen po stanovenou dobu na úřední desce obce (od XXX  do XXXX) tak, jak to ve svých 

ustanoveních předpokládá zákon č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších novelizací. 

 

IV. 

4.1. Kupní cena předmětu smlouvy byla stanovena dohodou mezi smluvními stranami 

ve  výši 1 Kč (slovy Jedna koruna česká) + 2.000 Kč za návrh na vklad práva podle této smlouvy 

kupní do katastru nemovitostí, tj. celkem 2.001 Kč, která byla kupujícím uhrazena na účet 

prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy dne xxxx 

 

V. 

Prodávající dále prohlašuje, že: 

5.1. na předmětu smlouvy neváznou žádné dluhy, věcná břemena, právo nájmu či jiná práva 

či povinnosti, která by kupujícímu jakkoliv ztěžovala nebo znemožňovala výkon jeho 

vlastnického práva a že mu nejsou známy žádné další vady předmětu smlouvy, na které by měl 

povinnost kupujícího zvláště upozornit 

5.2. vlastnické právo prodávajícího k předmětu smlouvy a způsob jeho užívání prodávajícím 

je v souladu s příslušnými právními předpisy a rozhodnutími orgánů státní správy a 

samosprávy, která se vztahují k předmětu smlouvy 

5.3. ke dni uzavření této smlouvy nebylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení a že mu 

není známo, že by na něho byl podán insolvenční návrh. Dále prohlašuje, že vůči němu není 

vykonatelné žádné rozhodnutí orgánu veřejné moci a že neexistuje ani žádná jiná veřejná či 

soukromá listina, která by mohla být podkladem pro podání návrhu na nařízení exekuce či 

výkon rozhodnutí 

5.4. mu není známo, že by si jakákoliv třetí osoba činila jakékoliv právo nebo nárok (např. 

na vlastnictví, nájemní právo, věcné břemeno) ve vztahu k předmětu smlouvy, např. vyplývající 

z restitučních či rehabilitačních předpisů  

5.5. nemá žádné nedoplatky na daních nebo na poplatcích, ani nedoplatky či dluhy, na 

základě, kterých by mohl vzniknout jakýkoli závazek či omezení týkající se smlouvy (např. 

zákonné zástavní právo, soudcovské zástavní právo, zástavní právo, věcné břemeno apod), a 

které by mohly vést k omezení práv nakládat s předmětem smlouvy a k případnému uspokojení 

nároků třetích osob zpeněžením předmětu smlouvy 
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5.6. k předmětu smlouvy nemá předkupní právo žádná osoba ani stát, tj. Česká republika, 

nebo jiný orgán veřejné moci či úřad  

5.7. neběží žádné spory zejména soudní (včetně sporů před rozhodci nebo rozhodčími 

soudy), vztahující se k předmětu smlouvy, a to ani spory týkající se nájemních a sousedských 

vztahů, neběží žádné správní řízení, a to ani řízení na příslušném katastrálním úřadu týkající se 

předmětu smlouvy, nebylo vydáno žádné rozhodnutí, které by zakazovalo užívat předmět 

smlouvy určitým způsobem nebo všeobecně  

5.8. do doby rozhodnutí o návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí na 

základě této Smlouvy neučiní žádné právní jednání, kterým by Nemovitost jakýmkoliv 

způsobem zatížila či s ní jinak disponovala. 

5.9. je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

 

 

 

VI. 

Smluvní strany se dohodly, že pokud se jakákoliv prohlášení či ujištění prodávajícího obsažená 

v článku V. této smlouvy ukážou nebo se stanou nepravdivými, nepřesnými, neúplnými, 

matoucími, klamavými nebo zavádějícími, bude kupující oprávněn vůči prodávajícímu 

požadovat vzniklou škodu, která dle prokazatelných důkazů nastala nebo uvedení takové 

skutečnosti do souladu s ujištěními a tvrzeními obsaženými v této smlouvě. Toto ustanovení se 

netýká vyskytnuvších se vad souvisejících se stářím předmětu smlouvy, které budou objeveny 

při případné rekonstrukci předmětu smlouvy a které v době prodeje nebyly prodávajícímu 

známy. 

VII. 

Prodávající seznámil kupujícího s obsahem Prohlášení vlastníka z 29.4.2018, kde jsou 

podrobně popsány jednotky, nebytové jednotky, společné části domu, jakož i zásady správy 

domu. Správcem bylo podle prohlášení vlastníka ustanoveno Město Telč (prodávající). 

Kupující pak prohlašuje, že stav předmětu smlouvy je mu velmi dobře znám a v tomto stavu jej 

kupuje. Žádné další závazky, dluhy či břemena, o kterých by v této smlouvě nebylo výslovně 

pojednáno, nebo by nebyly touto smlouvou dohodnuty, pak s předmětem smlouvy nepřebírá. 

Dále kupující prohlašuje, že je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a plnit závazky v ní obsažené, že 

neexistuje žádný závazek vůči jiné osobě, ani nárok státu, finančního úřadu nebo jiného orgánu 

státní správy nebo samosprávy, který by kupujícímu bránil uzavřít a plnit tuto smlouvu a že 

nebylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení a že mu není známo, že by na něj byl podán 

insolvenční návrh. 

VIII. 

Předmět smlouvy bude kupujícímu předán nejpozději do 5 (slovy Pěti) pracovních dnů ode dne 

od provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Prodávající též předá 

kupujícímu veškeré klíče k předmětu smlouvy a kopii PENB, přičemž o předání a převzetí bude 

smluvními stranami sepsán předávací protokol, ve kterém bude uveden též stav měřidel 

patřících k předmětu smlouvy ke dni jeho předání. 

 

Smluvní strany ve vzájemné součinnosti zajistí neprodleně po předání předmětu smlouvy u 

příslušných organizací převod veškerých měřidel energií patřících k předmětu smlouvy 

z prodávajícího na kupujícího. 
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IX. 

Vklad vlastnického práva podle této kupní smlouvy bude proveden na základě rozhodnutí o 

povolení vkladu Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava. Smluvní 

strany jsou touto smlouvou vázány již jejím podpisem.     

Správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva u příslušného 

katastrálního pracoviště hradí kupující. Správní poplatek je již zahrnut v kupní ceně v článku 

4.1 této smlouvy a byl uhrazen. Převod nemovitostí nepodléhá převodní dani (daň z převodu či 

daň z nabytí nemovitostí). Vlastnictví jednotky a nebytové jednotky podléhá dani z nemovitostí 

(tzv. domovní daň), což bere kupující na vědomí a nejpozději do 31.1.2024 podá přiznání 

k dani.  

Smluvní strany se dohodly, že návrh na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva 

do katastru nemovitostí podle této smlouvy doručí příslušnému katastrálnímu úřadu 

prodávající, a to nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma 

smluvními stranami. 

 

Účastníci této smlouvy žádají, aby Katastrální pracoviště Jihlava po provedeném řízení zapsalo 

dle této kupní smlouvy vklad vlastnického práva k předmětu smlouvy ve prospěch kupujícího. 

 Vlastnické právo podle této kupní smlouvy nabývá kupující v souladu s příslušným ustanovením 

zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění zápisem do veřejného seznamu (katastr 

nemovitostí). Právní účinky zápisu nastávají k okamžiku, kdy návrh na zápis došel příslušnému 

katastrálnímu úřadu. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází na kupujícího s nabytím 

vlastnického práva k předmětu smlouvy. 

 Smluvní strany se zavazují, že pokud příslušný katastrální úřad vyzve účastníky k odstranění 

případných nedostatků návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu, případně listiny, na základě 

které má být právo zapsáno, vyvinou potřebnou součinnost k jejich odstranění ve stanovené lhůtě. 

 V případě, že příslušný katastrální úřad v řízení o povolení vkladu řízení zastaví či zamítne, 

smluvní strany se zavazují poté uzavřít ve lhůtě do 15 kalendářních dní ode dne doručení 

rozhodnutí katastrálního úřadu o zastavení či zamítnutí vkladu oběma smluvním stranám novou 

smlouvu s totožným obsahem za stejných cenových podmínek, ve které budou odstraněny všechny 

nedostatky, které bránily povolení vkladu vlastnického práva dle této smlouvy, bude-li to možné. 

X. 

Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou svéprávní. Po přečtení této smlouvy prohlašují, že 

s jejím obsahem souhlasí, že tato byla podepsána na základě pravdivých a úplných údajů, nikoli 

v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Na 

důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.  

 Smluvní strany prohlašují, že smlouva představuje úplnou dohodu o veškerých jejích náležitostech 

a neexistují náležitosti, které by smluvní strany neujednaly. 

      Práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy nemohou být postoupena ani 

převedena třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany. 
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XI. 

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech o čtyřech stránkách, kdy po podpisu kupní 

smlouvy obdrží jedno vyhotovení každý z účastníků na straně prodávající a kupující a jedno 

vyhotovení bude použito pro vkladové řízení u příslušného katastrálního úřadu s tím, že poté, 

co bude vklad povolen a proveden, zašle katastrální úřad účastníkům vkladového řízení 

vyrozumění o tom, že vklad vlastnického práva dle této kupní smlouvy byl do katastru 

proveden. 

 

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv s výjimkou 

osobních údajů v souladu s ustanovením zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v 

platném znění, jsou-li naplněny podmínky zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném 

znění. 

  

Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. 

 

Dne ............................................ 

 

 

 

................................................... 

Prodávající 

Město Telč                 

Mgr. Vladimír Brtník, starosta města 

 

 

Dne ............................................ 

 

 

 

....................................................                                           

Kupující 
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Výměna kotlů - 7 ks Kč

- úpravy ZTI 3500,00

- úprava elektroinstalace 2900,00

- vložkování komína, napojení, zprovoznění 19800,00

- kotel kondenzační vč. ohřevu TUV 47000,00

73200,00

½ nákladů 36600,00

256200,00

Další vhodné opravy: Kč

 - oprava mansard vč. zateplení 130000,00

 - vnitřní opravy SDK kontrukcí a dodatečné zateplení 60000,00

 - výměna zábradlí balkonů 24000,00

 - nátěr stříšek vstupů 12000,00

 - oprava povrchu bet schodů – kamenný koberec / dlažba 15000,00

241000,00

SOUPIS OPRAV č.p. 615

Níže uvedená kalkulace zpracovaná Odborem rozvoje a územního plánování MěÚ Telč řeší opravy, které je

nutné v krátké době realizovat na objektu č.p. 615. Nejproblematičtější jsou zdroje tepla, tedy dosluhující

plynové kotle a plynové ohřívače TUV. Dle platné legislativy je nově možné osadit pouze kondenzační kotel, což

vyvolává druhotné náklady ve formě vložkování komína a vyřešení odvodu kondenzátu. V případě, že došlo k

výměně kotlů na bytech s předplaceným nájemným - byl zvolen postup, že ½ nákladů hradilo město a zbývající

polovinu hradil budoucí vlastník. Cena za výměnu kotlů v řešených bytech je tedy zvolena stejným způsobem –

cca ½ nákladů.

Dále jsou uvedeny opravy, které je vhodné realizovat v brzkém období. 

Celkem výměna kotlů

CELKEM další opravy
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Městský úřad Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Tel. : +420 567 112 411, Mobil: +420 606 618 551, Internet: http//www.telc.eu, E-mail: epodatelna@telc-etc.cz

Podání pro jednání zastupitelstva města č.5 bod č.9

Název materiálu:
Založení Společenství vlastníků jednotek pro dům Komenského č.p. 615

Předkladatel:
Z pověření RM Bc. Vladimír Švec - vedoucí ORÚP

Textová část:
V  návaznosti  na  prodej  8  bytových  a  nebytových  jednotek  (garáží)  v  domě  č.p.  615  v  ulici
Komenského je dalším krokem úspěšného dokončení prodeje bytových jednotek vznik společenství
vlastníků jednotek.

Společenství vlastníků (dále jen SVJ) je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu
a pozemku; při naplňování svého účelu je způsobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem.
Společenství  vlastníků nesmí podnikat  ani  se přímo či  nepřímo podílet  na podnikání  nebo jiné
činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem. Toto je přesná dikce ustanovení §
1194 ost. 1 NOZ.

Jsou-li  v domě čtyři  vlastníci  jednotek,  SVJ založit  musí a do jeho vzniku (zápisu do veřejného
rejstříku) není možné převést žádný další byt. Katastrální úřad tedy všech 8 b.j. nezapíše, proto SVJ
založí jediný dosavadní vlastník bytů, tj. Město Telč.

SVJ je založeno přijetím stanov, které musí být sepsány formou notářského zápisu. Samotný vznik
SVJ souvisí se zápisem do veřejného rejstříku. Dnem založení je okamžik, kdy je SVJ zapsáno do
tohoto rejstříku u příslušného soudu.

Prvním předsedou Společenství vlastníků jednotek pro dům Komenského č.p. 615 bude paní 
, 588 56 Telč.

Přílohou podání je návrh stanov SVJ, schválení vzniku SVJ je v kompetenci ZM.

Přílohy:
SVJ Komenského 615_9_3_2023.pdf

Stanovisko RM:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit založení Společenství vlastníků jednotek pro
dům č.p. 615 v ulici Komenského, Telč - Staré Město.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit  stanovy Společenství  vlastníků jednotek v
bytovém domě č.p. 615 v ulici Komenského, Telč - Staré Město dle přílohy podání.

Rada  města  doporučuje  zastupitelstvu  města  schválit  prvního  předsedu  Společenství  vlastníků
jednotek v bytovém domě č.p. 615 v ulici Komenského v Telči paní Ing. Irenu Fatrovou.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje založení Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 615 v ulici
Komenského, Telč - Staré Město.



Městský úřad Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Tel. : +420 567 112 411, Mobil: +420 606 618 551, Internet: http//www.telc.eu, E-mail: epodatelna@telc-etc.cz

Zastupitelstvo města schvaluje stanovy Společenství vlastníků jednotek v bytovém domě č.p. 615 v
ulici Komenského, Telč - Staré Město dle přílohy podání.

Zastupitelstvo města schvaluje prvního předsedu Společenství vlastníků jednotek v bytovém domě
č.p. 615 v ulici Komenského v Telči paní Ing. Irenu Fatrovou.

Zpracoval:Vladimír Švec Datum:22.03.2023



STANOVY 

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK 

 (dle nového občanského zákoníku č.89/2012 Sb.  dále jen NOZ )  

 

Článek  I 

Základní ustanovení 

 

(1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen „společenství“)  je právnická osoba, jejímž  

účelem je zajišťování správy domu a pozemku podle ustanovení občanského zákoníku o 

bytovém spoluvlastnictví a podle těchto stanov. Společenství je způsobilé nabývat práva 

a zavazovat se k povinnostem při naplňování svého účelu. Společenství  nesmí podnikat  

ani se přímo nebo nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být 

jejich společníkem nebo členem. ------------------------------------------------------------------- 

(2) Společenství může nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy domu a 

pozemku. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

(3) Za dluhy společenství ručí každý člen v poměru podle velikosti svého podílu na 

společných částech. ---------------------------------------------------------------------------------- 

(4) Společenství se nesmí zavázat k podílení se na úhradě ztráty jiné osoby, ani k úhradě či 

zajištění dluhů jiné osoby. K takovému právnímu jednání se nepřihlíží. --------------------- 

(5) Společenství je oprávněno uzavřít smlouvu o zřízení zástavního práva k jednotce, pokud 

dotčený vlastník jednotky v písemné formě s uzavřením zástavní smlouvy souhlasí a 

pokud k tomu udělí předchozí souhlas shromáždění. ------------------------------------------- 

(6) Společenství se může stát členem právnické osoby, sdružující společenství vlastníků nebo 

vlastníky jednotek, a nebo členem právnické osoby, která jinak působí v oblasti bydlení; 

v rámci tohoto členství se může společenství zavázat pouze k poskytování členských 

příspěvků této právnické osobě. Obdobně se může sdružit s jiným společenstvím za 

účelem vzájemné spolupráce při zajišťování svého účelu. ---------------- 

 

Článek II 

Název a sídlo společenství 

 

(1) Název společenství:  Společenství vlastníků jednotek v bytovém domě č.p. 615 v ulici  

Komenského v Telči 

(2) Sídlo společenství:     Komenského 615, 588 56 Telč – Staré Město   

 

                          

Článek III 

Členství ve společenství 

 

(1) Členy společenství jsou všichni vlastníci jednotek  (fyzické i právnické osoby),  v domě, 

pro který společenství vzniklo. ---------------------------------------------------------------------- 

(2) Členství ve společenství je neoddělitelně spojeno s vlastnictvím jednotky a vzniká a zaniká  

spolu  se vznikem a zánikem vlastnického práva k jednotce.      ---------------------- 

(3) Společnými členy společenství jsou spoluvlastníci jednotky nebo manželé, kteří mají 

jednotku ve společném jmění manželů; ze společného členství jsou společní členové 

oprávněni a povinni společně a nerozdílně. ------------------------------------------------------- 

(4) Spoluvlastníci jednotky jako společní členové mají postavení vlastníka jednotky a mají 

právo hlasovat na shromáždění jako jeden vlastník s velikostí hlasu odpovídající velikosti 

spoluvlastnického podílu na společných částech, přičemž velikost  hlasu je nedělitelná. --- 
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(5) Spoluvlastníci jednotky zmocní společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva 

vůči společenství, což platí rovněž pro účast a hlasování na shromáždění. To platí i 

v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění. Nebyl-li by zmocněn společný 

zástupce, uvede se v prezenční listině shromáždění nepřítomnost společného zástupce 

spoluvlastníků jednotky (v prezenční listině se vykazuje  jako nepřítomnost jednoho 

vlastníka s velikostí hlasu připadajícího na jednotku ve spoluvlastnictví). --------- 

(6) Společný zástupce plní jménem spoluvlastníků jednotky, nebo jménem manželů majících 

jednotku ve společném jmění, vůči společenství také jednotlivé oznamovací povinnosti  

podle těchto stanov,  povinnost zpřístupnit jednotku v případech a za podmínek podle 

těchto stanov a další obdobné povinnosti vůči společenství, kdy se vyžaduje součinnost 

vlastníka jednotky.  ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Článek IV 

Seznam členů společenství,  

oznamovací povinnost členů a právo na informace 

 

(1) Statutární orgán společenství  zajišťuje vedení seznamu vlastníků jednotek - členů 

společenství, v němž se uvádí alespoň jméno a příjmení člena, označení jednotky, jíž se 

stal vlastníkem (alespoň číslo jednotky), adresa jeho trvalého pobytu  a velikost jeho hlasu 

při hlasování na shromáždění; má-li být společenstvím doručováno členovi na jinou  adresu 

než je adresa jeho trvalého pobytu, uvede se také adresa pro doručování. ----------- 

(2) Je-li jednotka ve spoluvlastnictví nebo ve společném jmění manželů, uvede se v seznamu 

členů----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) označení jednotky, ----------------------------------------------------------------------------- 

b) velikost hlasu vážící se k jednotce, ---------------------------------------------------------- 

c) jména a příjmení spoluvlastníků jednotky, spolu s velikostí podílů jednotlivých 

spoluvlastníků na jednotce, nebo jména a příjmení manželů, ---------------------------- 

d) jméno a příjmení zmocněného společného zástupce. ------------------------------------- 

Přenechal-li vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě, uvede se v poznámce také jméno a 

adresa této osoby. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

(3) Statutární orgán je povinen  zajistit neprodleně aktualizaci údajů v seznamu členů vždy na 

základě písemného oznámení změny údajů vlastníkem jednotky - členem společenství. 

Změny v údajích o společném zástupci se provedou na základě nově udělené písemné plné 

moci spoluvlastníky jednotky, jíž se ruší předchozí plná moc. --------------------------- 

(4) Každý, kdo nabyl jednotku do vlastnictví,  je povinen oznámit statutárnímu orgánu 

společenství nabytí jednotky do vlastnictví  hodnověrným dokladem o nabytí vlastnického 

práva k jednotce (zejména např. výpisem z katastru nemovitostí nebo rozhodnutím soudu, 

apod.). Spolu s tím je povinen oznámit svou adresu trvalého pobytu a počet  osob, které 

budou mít v bytě domácnost, a to do jednoho měsíce ode dne,  kdy se dozvěděl nebo mohl 

dozvědět, že je vlastníkem jednotky. -------------------------------------- 

(5) Vlastník jednotky je povinen oznámit  statutárnímu orgánu společenství  vždy nejpozději 

do jednoho měsíce, kdy změna nastala, každou změnu údajů zapsaných v seznamu členů, 

týkající se jednotky v jeho vlastnictví, zejména změny v počtu osob, které mají v bytě 

domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v kalendářním 

roce. To platí i v případě, přenechal-li vlastník jednotky byt nebo část bytu k užívání jiné 

osobě; v tomto případě oznámí i jméno a adresu této osoby. V případě spoluvlastnictví 

jednotky oznamuje tyto údaje společný zástupce. ------------------------------------------------ 

(6) Požádá-li o to vlastník jednotky, sdělí mu statutární orgán  společenství jméno a adresu 

kteréhokoliv vlastníka jednotky nebo kteréhokoliv nájemce v domě. V rámci těchto 
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informací nesmí být uvedeny údaje o datu narození vlastníka jednotky nebo nájemce. 

Vlastník jednotky, který si informace vyžádal a byly mu společenstvím poskytnuty, je 

oprávněn použít je pouze pro vlastní informovanost a nesmí s nimi jakkoli nakládat ve 

vztahu ke třetím osobám, jinak odpovídá za škodu, která by tím vlastníkům jednotek nebo 

společenství vznikla a odpovídá za porušení práva vlastníka jednotky na ochranu osobních 

údajů. Vlastník jednotky podává žádost o poskytnutí jména a adresy vlastníka jednotky 

nebo nájemce statutárnímu orgánu v písemné formě. Informaci poskytne statutární orgán 

vlastníkovi jednotky rovněž písemně nejpozději do 7 dnů od obdržení žádosti člena o její 

poskytnutí. ---------------------------------------------------------------------- 

 

 

Článek V 

Členská práva a povinnosti vlastníka jednotky a způsob jejich uplatňování 

      

(1) Vlastník jednotky jako člen společenství má, kromě  práv a povinností spojených 

s vlastnictvím jednotky, také  práva a povinnosti vyplývající z  členství ve společenství. -- 

(2) Vlastník jednotky jako člen společenství má zejména tato práva: ------------------------------ 

a) účastnit se jednání a rozhodování shromáždění vlastníků jednotek, --------------------- 

b) účastnit se veškeré činnosti společenství za podmínek stanovených zákonem a těmito 

stanovami, ------------------------------------------------------------------------------- 

c) volit a být volen do orgánů společenství, splňuje-li zákonem stanovené a těmito 

stanovami určené podmínky a předpoklady pro způsobilost být členem voleného 

orgánu společenství,   --------------------------------------------------------------------------- 

d) předkládat orgánům společenství návrhy a podněty ke zlepšení činnosti společenství 

nebo k odstranění nedostatků, ----------------------------------------------------------------- 

e) svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř upravovat svůj byt, jakož i užívat 

společné části, nesmí však ztížit jinému vlastníkovi jednotky výkon stejných práv ani 

ohrozit, změnit nebo poškodit společné části, ------------------------------------------ 

 

f)  seznámit se s tím, jak společenství hospodaří a jak dům či pozemek spravuje; u 

společenství může vlastník jednotky nahlížet v prostorách určených společenstvím do 

smluv uzavřených ve věci správy domu, do účetních knih a účetních dokladů; výpisy 

si může činit výlučně pro svoji potřebu a výlučně v prostorách určených  

společenstvím po dohodě s osobou, která je za společenství přítomna nahlížení do 

těchto písemností společenství, není však oprávněn odnášet si jakékoliv písemnosti 

mimo tyto prostory, ----------------------------------------------------------------------------- 

g) navrhnout soudu, byl-li přehlasován při schvalování usnesení shromáždění a je-li pro 

to důležitý důvod,  aby o záležitosti, o které bylo hlasováno na shromáždění, rozhodl 

soud, spolu s případným návrhem, aby soud dočasně zakázal jednat podle napadeného 

usnesení. Právo lze uplatnit do třech měsíců ode dne,  kdy se vlastník jednotky o 

rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl, jinak právo zaniká, ------------- 

h)  navrhnout soudu, je-li pro to důležitý důvod, aby soud rozhodl o záležitosti, která sice 

byla předložena shromáždění k rozhodnutí, ale nebylo možné usnesení schválit 

z důvodu nezpůsobilosti shromáždění usnášet se, ------------------------------------------ 

i) být zastupován společenstvím v případě uplatňování práv vzniklých vadou jednotky,  

j) obdržet vyúčtování záloh na úhradu jednotlivých služeb a vrácení případných 

přeplatků, ----------------------------------------------------------------------------------------- 

k) nahlížet do písemných podkladů pro jednání shromáždění na základě předchozí 

výzvy, v čase a na místě k tomu určeném v pozvánce na shromáždění, ----------------- 

l) na požádání obdržet zápis ze shromáždění, -------------------------------------------------- 
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m)  další práva uvedená v zákoně a v těchto stanovách. --------------------------------------- 

(3) Vlastník jednotky jako člen společenství má zejména tyto povinnosti: ----------------------- 

a) dodržovat tyto stanovy a plnit usnesení orgánů společenství schválená v souladu se 

zákonem a s těmito stanovami, ---------------------------------------------------------------- 

b) řídit se pravidly určenými těmito stanovami  a především v případě pravidel pro 

užívání společných částí a při dodržování obvyklých pravidel soužití v domě zajistit 

jejich dodržování také osobami, jimž umožnil přístup do domu nebo bytu; shodně to 

platí pro dodržování pravidel určených v domovním řádu, pokud je usnesením 

shromáždění schválen, -------------------------------------------------------------------------- 

c) udržovat na svůj  náklad byt, jak to vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled domu, 

d) udržovat na svůj náklad  společné části domu přenechané vlastníkovi jednotky 

k výlučnému užívání spolu s jednotkou, jak to vyžaduje nezávadný stav a dobrý 

vzhled domu; to se netýká udržování hlavních svislých nebo vodorovných konstrukcí 

a obvodových stěn domu, ohraničujících výlučně užívanou společnou část domu, 

vyjma povrchových úprav, jako jsou vnitřní omítky, malby a případné obložení stěn 

a vyjma podlahových krytin včetně dlažby, -------------------------------- 

e) hradit stanovené zálohy na úhradu cen služeb a hradit nedoplatky vyplývající 

z vyúčtování, ------------------------------------------------------------------------------------- 

f) přispívat na správu domu a pozemku; v případě prodlení s těmito platbami je povinen 

zaplatit sankci  podle  těchto stanov, ----------------------------------------------- 

g) umožnit po předchozím vyzvání členem statutárního orgánu společenství  přístup do    

bytu nebo výlučně užívané společné části v případech výslovně uvedených v zákoně, 

k provedení opravy, údržby nebo revize společných částí domu (například rozvodů 

vody, plynu) procházejících bytem  nebo se v něm nacházejících. Nejde-li o havarijní 

stav, činí se vyzvání nejméně tři dny přede dnem, kdy má být umožněn vstup do bytu 

nebo výlučně užívané společné části domu,  ------------------------------------------------ 

h) umožnit na vyzvání, učiněné ve lhůtě podle předchozího písmene, přístup do bytu za 

účelem umístění, údržby a kontroly zařízení pro měření spotřeby vody, plynu, tepla a 

jiných energií a odečet naměřených hodnot na těchto zařízeních umístěných  v bytě,- 

 

i) zdržet se všeho, co brání údržbě, opravě, úpravě, přestavbě či jiné změně společných 

částí, o nichž bylo  rozhodnuto k tomu příslušným orgánem společenství, ------------- 

j) předložit včas statutárnímu orgánu společenství  stavební  dokumentaci, upravuje-li 

vlastník stavebně svůj byt,  pokud je podle právních předpisů dokumentace 

vyžadována  a umožnit přístup do bytu, vše  pro ověření, zda stavební úpravy 

neohrožují výkon vlastnického práva ostatních vlastníků jednotek nebo nezasahují 

společné části či neporušují statiku domu, k tomu musí být předem vyzván 

společenstvím. Kde to stanoví zákon, provádět úpravy jen se souhlasem všech 

vlastníků, ----------------------------------------------------------------------------------------- 

k) odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo 

společných částech domu způsobil sám nebo ti, kteří s ním jednotku užívají, nebo 

nájemci či podnájemci a příslušníci jejich domácnosti, ------------------------------------ 

l) neprodleně upozorňovat orgány společenství na závady vzniklé na společných částech 

domu, jakož i na jednání osob a další skutečnosti, které společné části poškozují a dále 

dle svých schopností a možností působit proti takovému poškozování a předcházení 

škodám, ---------------------------------------------------------- 

m) v případě dlouhodobější nepřítomnosti sdělit statutárnímu orgánu kontaktní osobu, 

která je oprávněná zajistit přístup do bytu. -------------------------------------------------- 

(4) Na návrh společenství nebo dotčeného vlastníka jednotky může soud nařídit prodej 

jednotky toho vlastníka, který porušuje povinnost uloženou mu vykonatelným 
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rozhodnutím soudu, způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím výkon práva 

ostatním vlastníkům jednotek, ----------------------------------------------------------------------- 

(5) Vlastník jednotky jako člen společenství má také další povinnosti uvedené v zákoně a v 

těchto stanovách. -------------------------------------------------------------------------------------- 

(6) Statutární orgán společenství zajišťuje, aby každý vlastník jednotky jako člen společenství 

byl seznámen se stanovami společenství, přičemž zajistí prokazatelné seznámení každého 

vlastníka jednotky - člena společenství s pravidly pro správu domu a pozemku, pro užívání 

společných částí, pro příspěvky na správu domu a pozemku a pro způsob určení jejich výše 

placené jednotlivými vlastníky jednotek a  s pravidly pro úhradu cen služeb a pro způsob 

určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek. ------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

(7) Určí-li shromáždění, že se stanovy předávají každému vlastníkovi jednotky jako členovi 

společenství, považuje se předání stanov za seznámení vlastníka jednotky-člena 

společenství se  stanovami a se všemi pravidly uvedenými ve stanovách. -------------------- 

 

 

Článek VI 

Orgány společenství - společná ustanovení 

 

(1) Orgány společenství jsou: ---------------------------------------------------------------------------- 

a) shromáždění -------------------------------------------------------------------------------- 

b) předseda společenství --------------------------------------------------------------------- 

(2) Délka funkčního období členů volených orgánů společenství činí 5 let  ode dne zvolení 

nebo ode dne, který byl při volbě určen jako počátek výkonu funkce. Po uplynutí funkčního 

období vykonávají dosavadní členové voleného orgánu své funkce do doby zvolení nového 

orgánu nebo do dne určeného při volbě jako počátek výkonu funkce, nejdéle však po dobu 

tří měsíců ode dne uplynutí funkčního období. ------------------------- 

(3) Členství ve voleném orgánu končí v průběhu funkčního období také odstoupením z funkce 

nebo odvoláním z funkce podle těchto stanov. ----------------------------------------- 

 

(4) Člen voleného orgánu může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením o svém 

odstoupení došlým společenství a adresovaným tomu orgánu, jehož je členem. Funkce 

odstoupivšího člena voleného orgánu zaniká uplynutím dvou měsíců po doručení 

prohlášení o odstoupení. ----------------------------------------------------------------------------- 

(5) Pokud počet členů voleného orgánu neklesl pod polovinu, může orgán povolat (kooptovat) 

náhradní členy do nejbližšího zasedání shromáždění vlastníků, kdy musí dojít k příslušné 

volbě (pokud stanovy kooptaci neumožňují, uplatní se ustanovení NOZ  o jmenování 

opatrovníka právnické osoby soudem). ----------------------------------------------- 

(6) Shromáždění může volit náhradníky členů volených orgánů v počtu rovnajícím se nejvýše 

počtu zvolených členů voleného orgánu spolu s určením jejich pořadí. Náhradník nastupuje 

na místo člena voleného orgánu, jehož výkon funkce skončil před uplynutím funkčního 

období. Předpoklady způsobilosti pro zvolení náhradníkem se řídí ustanovením odstavce 

7. ----------------------------------------------------------------------------- 

(7) Členem voleného orgánu může být jen ten, kdo je plně svéprávný a bezúhonný podle 

zákona upravujícím živnostenské podnikání ; jde-li o osobu, jejíž úpadek byl osvědčen a 

od skončení insolventního řízení neuplynuly v době volby alespoň tři roky,  může se stát 

členem voleného orgánu jedině v případě, že to předem oznámila na shromáždění. -------- 

(8) Je-li členem voleného orgánu právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu 

zastupovala, jinak ji zastupuje určený člen statutárního orgánu. Tento zástupce  právnické 
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osoby  musí splňovat podmínky uvedené v odstavci 7 tohoto článku a vykonává 

zastupování v orgánu osobně. ----------------------------------------------------------------------- 

(9) Člen voleného orgánu – fyzická osoba  vykonává funkci  osobně, je však oprávněn zmocnit 

pro jednotlivý případ (pro jednotlivou schůzi) jiného člena téhož orgánu, aby za něho při 

jeho neúčasti hlasoval. --------------------------------------------------------------------- 

(10) Člen voleného orgánu, který přijal funkci, se tímto zavazuje, že jí bude vykonávat 

s nezbytnou loajalitou a potřebnými znalostmi a pečlivostí. Člen voleného orgánu se 

nemůže zbavit odpovědnosti za nedostatky tím, že svými znalostmi na výkon funkce 

nestačí. Vezme-li na sebe funkci, ačkoliv ví, že ji nebude schopen řádně zastávat, má 

rezignovat, jinak se jedná o nedbalost. ------------------------------------------------------------- 

(11) Člen voleného orgánu má  nárok na odměnu za výkon funkce pouze v případě, že 

poskytovávání odměny schválí shromáždění, které také schvaluje výši této odměny. 

Schválenou výši odměny za výkon funkce může shromáždění svým usnesením odejmout 

nebo její výši snížit z důvodů, že člen orgánu svoji funkci nevykonával např. tím, že se 

neúčastnil nebo jen v malé míře účastnil jednání voleného orgánu, anebo svoji funkci 

vykonával nedbale. ------------------------------------------------------------------------------------ 

(12) Z jednání orgánu se pořizuje zápis, jehož vyhotovení zajišťuje předsedající. Zápis 

vyhotovuje buď předsedající nebo zvolený zapisovatel a podepisuje jej vždy předsedající 

spolu se zvoleným zapisovatelem a ověřovatelem zápisu, pokud byl zvolen. Zápis musí 

obsahovat alespoň datum a místo konání, kdo je svolal, kdo mu předsedal, přijatá usnesení, 

výsledky hlasování, nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. 

Přílohu zápisu tvoří prezenční listina, pozvánka a podklady, které byly předloženy 

k projednávání jednotlivých bodů. ---------------------------------------------------- 

 

Článek VII 

Shromáždění 

 

(1) Nejvyšším orgánem společenství je shromáždění, které tvoří všichni vlastníci jednotek, 

jako členové společenství (dále jen „vlastník jednotky“ nebo „vlastníci jednotek“). 

Spoluvlastníci jednotky nebo manželé mající jednotku ve společném jmění se účastní 

jednání a rozhodování shromáždění svým zmocněným společným zástupcem. -------------- 

 

(2) Každý vlastník jednotky má při hlasování na shromáždění počet hlasů odpovídající 

velikosti jeho podílu na společných částech. Je-li vlastníkem jednotky společenství, k jeho 

hlasu se nepřihlíží. Společný zástupce spoluvlastníků jednotky nebo manželů majících 

jednotku ve společném jmění má při hlasování počet hlasů připadající na jednotku ve 

spoluvlastnictví nebo ve společném jmění. Nezmocní-li spoluvlastníci nebo manželé 

společného zástupce k výkonu práv vůči společenství, platí, že je společný zástupce 

nepřítomen. --------------------------------------------------------------------------------- 

(3) Shromáždění je způsobilé se unášet za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu 

všech hlasů. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků 

jednotek, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů. ---------------------- 

(4) Statutární orgán je povinen svolávat zasedání shromáždění tak, aby se konalo nejméně 

jedenkrát  do roka.  Kromě toho je povinen statutární orgán svolat zasedání shromáždění  

z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají více než jednu čtvrtinu všech hlasů, nejméně však 

dvou vlastníků jednotek,  a to nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy mu byl doručen 

písemný podnět ke svolání zasedání shromáždění. ----------------------------------------------- 

(5) Pokud není podnětu vlastníků jednotek, podanému podle odst.  4  ve lhůtě  vyhověno, 

svolají tito vlastníci shromáždění na náklad společenství sami. Za tím účelem je povinen 
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statutární orgán bez odkladu poskytnout svolavatelům údaje ze seznamu členů, které jsou 

potřebné ke svolání zasedání shromáždění. ------------------------------------------------------- 

(6) Shromáždění se svolá písemnou pozvánkou odeslanou všem vlastníkům jednotek ,nebo 

předanou oproti podpisu členem výboru společenství, v případě spoluvlastnictví jednotky 

nebo jednotky ve společném jmění společnému zástupci,  15 dnů přede dnem jeho konání 

a zároveň vyvěšenou na  domovní vývěsce společenství lze také použít  internetové stránky 

společenství či jiné např. správce, přístupné všem vlastníkům jednotek. Pozvánka musí 

obsahovat datum, hodinu, místo a pořad  jednání.  K pozvánce se, pokud možno, připojí 

podklady týkající se pořadu jednání; v případě, že nejsou připojeny k pozvánce podklady 

týkající se pořadu jednání, např. pro  značný rozsah nebo z jiného důvodu, umožní 

svolavatel každému vlastníku jednotky včas se s nimi  seznámit. V pozvánce se uvede, kde 

a kdy je možné se s těmito podklady seznámit. Písemná pozvánka se zasílá na adresu 

vlastníka jednotky uvedenou v seznamu členů ; uvedl-li vlastník jednotky do seznamu 

členů doručovací adresu, zasílá se pozvánka na tuto doručovací adresu. ---------- 

(7) Vlastník jednotky se může nechat na shromáždění  zastoupit na základě písemné plné moci 

udělené zmocněnci. Zmocněnec může zastupovat nejvíce tolik vlastníků jednotek, kteří 

mají dohromady 20 procent všech hlasů. Je-li zmocněncem jiná osoba než vlastník 

jednotky zapsaný v seznamu členů, musí být podpis zmocnitele  na plné moci úředně 

ověřen. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(8) Do výlučné působnosti shromáždění náleží rozhodování o: ------------------------------------ 

a)  schválení nebo změně stanov, ------------------------------------------------------------------- 

b)  změně prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo 

k jednotkám, ---------------------------------------------------------------------------------------- 

c)  volbě a odvolání členů volených orgánů a rozhodování o výši jejich odměn, ------------ 

d)  schválení účetní závěrky, ------------------------------------------------------------------------- 

e)  vypořádání výsledků hospodaření a zprávě o hospodaření společenství a  správě domu 

pokud jsou některé činnosti správy domu a pozemku vykonávány na základě smlouvy 

sjednané společenstvím s jinou osobou podle odst. 9 písm. e), předkládá zprávu rovněž 

tato osoba, v rozsahu a způsobem uvedeným ve smlouvě sjednané mezi společenstvím 

a touto osobou, ------------------------------------------------------------------------------------- 

f)  schvalování rozpočtu společenství, ------------------------------------------------------------- 

g)  celkové výši příspěvků na správu domu a pozemku na základě rozpočtu pro příští 

období, ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

h)  vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků na správu domu a pozemku, --- 

i)  druhu služeb a výši záloh na jejich úhradu, jakož i  způsobu rozúčtování cen služeb na 

jednotky na základě pravidel určených těmito stanovami, ----------------------------------- 

j)  změně účelu užívání domu nebo bytu, ---------------------------------------------------------- 

k)  změně podlahové plochy bytu, ------------------------------------------------------------------ 

l)  úplném nebo částečném sloučení nebo rozdělení jednotek, --------------------------------- 

m)  změně podílu na společných částech, ----------------------------------------------------------- 

n)  změně v určení společné části sloužící k výlučnému užívání vlastníka jednotky, -------- 

o) opravě nebo stavební úpravě společné části, převyšují-li náklady částku  stanovenou 

usnesením shromáždění, -------------------------------------------------------------------------- 

(9) Do působnosti shromáždění náleží udělování předchozího souhlasu--------------------------- 

a) k nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí nebo k jinému nakládání s nimi, ------- 

b) k nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí a k jinému nakládání s nimi, jestliže jejich 

hodnota převyšuje částku stanovenou usnesením shromáždění, --------------------- 

c) k uzavření smlouvy o úvěru společenstvím včetně schválení výše a podmínek úvěru, -- 

d) k uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k jednotce, pokud dotčený vlastník 

jednotky v písemné formě s uzavřením zástavní smlouvy souhlasil, ----------------------- 
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e) určení osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy domu i rozhodnutí o její 

změně, jakož i schválení smlouvy s touto osobou a schválení změn této smlouvy 

v ujednání o ceně nebo rozsahu činnosti; usnesením shromáždění mohou být stanoveny 

požadavky na povinné náležitosti této smlouvy, jejichž zahrnutí do smlouvy je 

podmínkou pro schválení smlouvy nebo  její změny shromážděním, ------------------- 

f) uzavírání, prodlužování či změny smluv o nájmu společných částí domu. ---------------- 

(10) Shromáždění rozhoduje také v dalších záležitostech stanovených zákonem a těmito 

stanovami, nebo v záležitostech, které si shromáždění k rozhodnutí vyhradí. -------------- 

 

Článek VIII 

Požadavky vyššího počtu hlasů pro některá rozhodnutí shromáždění 

  

(1) Tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek - členů společenství je zapotřebí 

k přijetí usnesení o: ----------------------------------------------------------------------- 

a) schválení nebo změně stanov, ----------------------------------------------------------------- 

b) změně prohlášení  podle § 1169 NOZ, ------------------------------------------------------- 

c) uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotkám podle článku VII. odst. 9 písm. d), 

d) uzavření smlouvy o úvěru společenstvím včetně schválení výše a podmínek úvěru, 

e) modernizaci, rekonstrukci společných částí domu, jimiž se nemění velikost 

spoluvlastnických podílů na společných částech domu. ----------------------------------- 

(2) K přijetí usnesení o změně účelu užívání domu nebo  bytu je zapotřebí  souhlasu  všech  

členů společenství. ------------------------------------------------------------------------------------ 

(3) Má-li se  rozhodnutí dotknout práv a povinností všech vlastníků jednotek určených 

v prohlášení nebo v pravidlech pro příspěvky na správu domu a pozemku, (např. velikosti 

podílu všech vlastníků jednotek na společných částech, nebo poměru výše příspěvků na 

správu domu a pozemku všech vlastníků jednotek z jiných důvodů než v důsledku změny 

podílů na společných částech), vyžaduje se souhlas všech vlastníků jednotek učiněný 

v písemné formě. -------------------------------------------------------------------------------------- 

(4) Má-li se rozhodnutí v záležitostech podle odstavce 3  dotknout práv a povinností jen 

některých vlastníků jednotek, vyžaduje se písemná dohoda těchto dotčených vlastníků a 

k nabytí účinnosti dohody se vyžaduje písemný souhlas vlastníků jednotek s většinou 

hlasů. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Článek IX 

Předseda společenství  

 

(1) Předseda společenství (dále jen „Předseda“) je statutárním orgánem a výkonným orgánem 

společenství, za svoji činnost odpovídá shromáždění. -------------------------------- 

(2) Předseda je volen a odvoláván shromážděním.  -------------------------------------------------- 

(3) Předseda zastupuje společenství a navenek za společenství jedná svým jménem. Písemné 

právní jednání, které činí  společenství, podepisuje předseda. ---------------------------------- 

(4) Předseda organizuje a řídí běžnou činnost společenství a náleží mu veškerá působnost 

v rámci činnosti společenství, vyjma záležitostí, které zákon nebo stanovy svěřují do 

působnosti shromáždění nebo záležitostí, které si shromáždění svým usnesením vyhradilo 

k rozhodování. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

(5) Předseda společenství zejména: --------------------------------------------------------------------- 

a) svolává shromáždění, připravuje podklady pro jeho jednání a řídí a organizuje 

jednání shromáždění, ------------------------------------------------------------------------- 

b) předkládá shromáždění k projednání a schválení účetní závěrku, ---------------------- 

Příloha 1: SVJ Komenského 615_9_3_2023.pdf (str.8)



c) předkládá shromáždění zprávu o své činnosti, o hospodaření společenství,  návrh 

rozpočtu pro příští období a další údaje nebo návrhy týkající se hospodaření 

společenství, ----------------------------------------------------------------------------------- 

d)  zajišťuje vyhotovení zápisu ze shromáždění vlastníků  do 30 dnů po jeho ukončení 

a seznamuje vlastníky jednotek se zápisem způsobem určeným v usnesení 

shromáždění; právo vlastníka jednotky - člena společenství obdržet na výzvu zápis 

ze shromáždění  není dotčeno v případě, že se podle usnesení shromáždění 

seznamují vlastníci jednotek-členové společenství se zápisem jiným způsobem než 

předáním zápisu, ------------------------------------------------------------------------------ 

e) oznamuje vlastníkům jednotek na základě usnesení shromáždění výši, datum 

splatnosti a způsob úhrady příspěvků určených na správu domu a pozemku a výši 

záloh na služby, ------------------------------------------------------------------------------- 

f) na základě usnesení shromáždění uzavírá smlouvy s jinými osobami v rámci 

činnosti společenství, ------------------------------------------------------------------------- 

g) odpovídá za vedení účetnictví, předkládá shromáždění  k projednání a schválení 

účetní závěrku a odpovídá za podání daňového přiznání, pokud má společenství 

povinnost  je podávat, ------------------------------------------------------------------------ 

h) vede seznam členů a zajišťuje postup podle článku IV. těchto stanov, ---------------- 

i) zajišťuje vyúčtování záloh na  služby a vypořádání nedoplatků nebo přeplatků, ---- 

j) zajišťuje včasné plnění závazků společenství vzniklých ze smluv a včasné 

uplatňování pohledávek a vymáhání dluhů a nároků  ze smluv s třetími osobami, -- 

k) plní povinnosti právnické osoby ve vztahu k rejstříku společenství a jiné povinnosti 

z  právních předpisů, ------------------------------------------------------------ 

l) na základě rozhodnutí shromáždění vlastníků uzavírá nebo mění smlouvu s osobou,  

která  má  zajišťovat  pro společenství některé činnosti  správy domu a pozemku, --

------------------------------------------------------------------------------------- 

m) zajišťuje provoz technických zařízení spojených s užíváním společných částí a 

s užíváním jednotek, -------------------------------------------------------------------------- 

n) rozhoduje o nabytí, zcizení nebo zatížení  movitých věcí, vyjma případů kdy jde o 

výlučnou působnost shromáždění, ---------------------------------------------------------- 

o) rozhoduje o opravě nebo stavební úpravě společných částí domu, vyjma případů, 

kdy jde o výlučnou působnost shromáždění; v případě náhlé havarijní situace 

rozhoduje vždy  o provedení nezbytné opravy a jde-li o rozsah oprav spadající do 

výlučné působnosti shromáždění, svolá následně shromáždění, jemuž předloží 

zprávu o nezbytně provedených opravách k odstranění havárie, ----------------------- 

p) jménem společenství vymáhá plnění povinností uložených vlastníkům jednotek. --- 

 

(6) Odpovědnost předsedy za škodu, kterou způsobil porušením povinnosti při výkonu své 

funkce, se řídí ustanoveními občanského zákoníku. --------------------------------------------- 

(7) Prvním předsedou společenství je: Ing. Irena Fatrová, Komenského  č.p. 615, 588 56 Telč 

 

Článek X 

Pravidla pro správu domu a pozemku  a pro užívání  společných částí 

 

 

A – Pravidla pro správu domu a pozemku -------------------------------------------------------------- 

 

 

(1) Správa domu a pozemku zahrnuje vše co nenáleží vlastníků jednotky a co je v zájmu všech 

spoluvlastníků nutné nebo účelné  pro řádnou péči o dům a  pozemek jako funkční celek, 
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zachování nebo zlepšení společných částí. Správa domu zahrnuje i činnosti spojené 

s přípravou změn společných částí domu, nástavbou, přístavbou, stavební úpravou, nebo 

změnou  v užívání, jakož i se zřízením, udržováním nebo zlepšením zařízení sloužící všem 

vlastníkům domu. Správa se vztahuje i na společné části, které slouží výlučně k užívání jen 

některému ze spoluvlastníků. -------------------------------------------------------- 

(2) Správou domu podle odstavce 1 se rozumí zejména: -------------------------------------------- 

a) zajišťování provozu domu a pozemku, --------------------------------------------------------- 

b) řádná a včasná údržba, opravy, stavební úpravy a jiné změny společných částí domu, 

jako např. rekonstrukce a modernizace  a technické zhodnocení společných částí domu 

a pozemku včetně  odstraňování havarijních stavů, ------------------------------------------ 

c) zajištění revizí a oprav společných částí technických sítí, rozvodů elektrické energie,  

vody a odvodu odpadních vod, plynu,  hromosvodů a dalších technických zařízení podle 

vybavení domu, ---------------------------------------------------------------------------- 

d) pojištění domu na živel a odpovědnost, -------------------------------------------------------- 

e) vybírání předem určených příspěvků od vlastníků jednotek na správu domu a pozemku  

a zajišťování evidence plateb vlastníků jednotek na tyto náklady, ------------------------- 

f) zajišťování veškeré správní, administrativní a operativně technické činnosti spojené se 

správou domu a pozemku,  vedení příslušné technické a provozní dokumentace domu a 

zajišťování dalších činností, které vyplývají pro společenství při správě domu a 

pozemku z jiných právních předpisů, ----------------------------------------------------------- 

g) vedení účetnictví  v souladu s právními předpisy, -------------------------------------------- 

h) zřízení účtu u banky a hospodaření s finančními prostředky, ------------------------------- 

i) vedení seznamu členů společenství, ------------------------------------------------------------ 

j) další činnosti uvedené v nařízení vlády č. 366/2013 Sb., které přicházejí v činnosti 

společenství v úvahu. ----------------------------------------------------------------------------- 

(3) Vzájemný vztah mezi vlastníky jednotek a společenstvím při správě domu a pozemku a při 

činnosti společenství a rozhodování jeho orgánů se řídí zejména ustanoveními občanského 

zákoníku  o bytovém spoluvlastnictví a těmito stanovami. ----------------------- 

(4) Při uplatňování oprávnění společenství a povinnosti vlastníků jednotek umožnit vstup do 

bytu z některého z důvodů stanovených zákonem a těmito stanovami, postupuje 

společenství tak, aby co nejméně omezilo vlastníka jednotky při užívání bytu a vlastník 

jednotky postupuje tak, aby mohl být splněn účel, pro který je vyzván, aby umožnil přístup 

do bytu. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

(5) Společenství může na základě rozhodnutí shromáždění  uzavřít s jinou osobou smlouvu o 

zajišťování některých činností správy domu a pozemku. Tím není dotčena působnost  a 

odpovědnost společenství za zajišťování činnosti podle zákona a těchto stanov, ani výlučná 

působnost orgánu společenství podle zákona a těchto stanov. ------------------------ 

 

 

B – Pravidla  pro užívání společných částí -------------------------------------------------------------- 

 

(1) Vlastník jednotky je oprávněn ----------------------------------------------------------------------- 

a) užívat společné části domu a pozemku spolu s ostatními vlastníky jednotek tak, aby 

nebyla dotčena práva ostatních vlastníků jednotek v domě a jednat tak, aby dodržoval 

svoje povinnosti vlastníka jednotky podle zákona a těchto stanov, ------------------------ 

b) užívat společné části pouze způsobem odpovídajícím povaze společných částí a jejich 

obvyklému užívání, dodržovat přitom  bezpečnost a ochranu zdraví osob a protipožární 

bezpečností, ------------------------------------------------------------------------- 

c) dodržovat obecné principy soužití v domě, usnesení shromáždění týkající se pravidel 

pro užívání společných částí------------------------------------------------------------------------------------ 

Příloha 1: SVJ Komenského 615_9_3_2023.pdf (str.10)



(2) Vlastník jednotky není oprávněn umisťovat ve společných částech jakékoliv předměty  (na 

společných chodbách, na společných balkonech či lodžiích přístupných přímo ze 

společné chodby nebo ze společného schodiště). Pokud by tak učinil, je oprávněno 

společenství po předchozí výzvě takové předměty ze společných částí odstranit a 

vlastníkovi jednotky vyúčtovat náklady s tím spojené. ------------------------------------------ 

(3) Vlastník jednotky je povinen  zajistit, aby po společných částech volně nepobíhala žádná 

jím chovaná domácí zvířata nebo domácí zvířata osob, které bydlí nebo jsou na návštěvě 

v bytě vlastníka jednotky. Pokud tato zvířata znečistí společné části domu, je povinen na 

svůj náklad zajistit úklid tohoto znečištění. -------------------------------------------------------- 

(4) Vlastník jednotky a osoby s ním v bytě pobývající  se dále řídí ustanoveními usnesením 

shromáždění, který určuje další podrobnosti o pravidlech pro užívání společných částí, 

zamykání domu apod. -------------------------------------------------------------------------------- 

(5) Závady a poškození na společných částech a prostorách domu nebo závady a poškození na 

jednotkách jiných vlastníků, které způsobí vlastník jednotky sám nebo ti, kteří s ním 

jednotku užívají, je povinen odstranit na své náklady. ------------------------------------------- 

(6) V případě, že vlastník jednotky při užívání společných částí porušuje obvyklý způsob jejich 

užívání, nebo např. umístí ve společných částech některé předměty anebo jinak užívá 

společné části v rozporu s obvyklým užíváním k němuž je oprávněn každý vlastník 

jednotky, vyzve jej společenství k odstranění závadného jednání a určí lhůtu k odstranění 

závadného stavu. Po bezvýsledném uplynutí této lhůty bude společenství postupovat 

způsobem směřujícím k odstranění závadného stavu, přičemž všechny účelně vynaložené 

náklady s tím spojené budou uplatněny vůči tomuto vlastníkovi jednotky.  ------------------ 

 

 Článek XI 

Pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství,  

pro příspěvky na správu domu a úhradu cen služeb  

a pro způsob určení její výše placené jednotlivými vlastníky 

 

A. Pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství----------------------------------------------------------- 

 

(1) Společenství sestavuje na každé účetní období, jímž se rozumí kalendářní rok, rozpočet.--  

(2) Základními zásadami pro tvorbu rozpočtu je vyrovnanost rozpočtu a použití prostředků 

pouze na účel, na který byly určeny, tak, aby jejich čerpání bylo co nejhospodárnější. ----- 

(3) V rozpočtu se stanoví  výše předpokládaných nákladů (kalkulace) souvisejících s vlastní 

činností týkající se správy domu a pozemku  kromě nákladů na opravy, údržbu, 

rekonstrukce a modernizace. Při stanovení výše těchto nákladů se vychází zejména ze 

skutečnosti jednotlivých druhů nákladů v předchozích obdobích s přihlédnutím 

k předpokládanému vývoji cen, ke smluvním ujednáním s dodavateli a případně i  ke 

změně v druzích nákladů pro budoucí období. ---------------------------------------------------- 

 

(4) Stanoví se předpokládaná potřeba běžných oprav a údržby na základě zkušeností 

s pravidelně se vyskytujícími potřebami v minulých obdobích s přihlédnutím k dalším 

potřebám v běžném období. ------------------------------------------------------------------------- 

(5) Stanoví se plán potřebných oprav většího rozsahu, případně rekonstrukcí nebo modernizací 

a stavebních úprav. Kromě toho se vezme v úvahu i potřeba očekávaných oprav většího 

rozsahu s ohledem na stáří domu, které se mohou v budoucnu v delším časovém horizontu 

předpokládat v důsledku opotřebení „časem“. ----------------------------- 

(6) Rozpočet nákladů pod bodem 3 a 4 se stanoví na roční období. -------------------------------- 

(7) Rozpočet nákladů uvedených pod bodem 5 se stanoví na delší než roční období a z něj se 

s přihlédnutím k celkovému objemu stanoví podíl na jeden rok. ------------------------------- 

Příloha 1: SVJ Komenského 615_9_3_2023.pdf (str.11)



(8) Společenství může na krytí potřebných oprav a technického zhodnocení společných částí 

domu uzavřít smlouvu o úvěru. Výši a podmínky úvěru schvaluje shromáždění. ----------- 

      

B.  Pravidla pro příspěvky na správu domu a pozemku------------------------------------------------ 

(1) Vlastníci jednotek- členové společenství jsou povinni přispívat na náklady spojené se 

správou domu a pozemku podle velikosti svých spoluvlastnických podílů, pokud nedojde 

k jiné dohodě vlastníků. ------------------------------------------------------------------------------ 

(2) Příspěvek na správu domu a pozemku platí vlastníci jednotek-členové společenství formou 

záloh na účet  společenství  do 25. dne v kalendářním měsíci. Spolu s tím  platí také zálohy 

na služby spojené s užíváním bytu. -------------------------------------------------- 

(3) Příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje nebo členů jejích orgánů, na 

vedení účetnictví a na podobné náklady vlastní správní činnosti se rozvrhnou na každou 

jednotku stejně. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

(4) Nevyčerpaný zůstatek zálohově poskytnutých příspěvků na správu domu a pozemku se 

s jednotlivými vlastníky nevypořádává a převádí se do následujícího kalendářního roku. - 

(5) Podle zásad uvedených pod body 1 až 3 písm. B se z předpokládaných nákladů 

stanovených postupem podle jednotlivých bodů písm. A stanoví podíl na předpokládaných 

ročních nákladech a měsíční podíl na každého vlastníka jednotky-člena společenství. -----

-------------------------------------------------------------------------------------- 

(6) Při převodu vlastnického práva k jednotce nevzniká společenství povinnost příspěvky na 

správu domu a pozemku  ke dni účinnosti převodu vypořádat. --------------------------------- 

(7) Převádí-li vlastník vlastnické právo k jednotce doloží nabyvateli potvrzení společenství 

jaké dluhy  související se správou domu pozemku přejdou na nabyvatele, případně, že 

takové dluhy nejsou. Za dluhy, které na nabyvatele přešly ručí převodce společenství. ---- 

 

C. Rozúčtování  nákladů  na služby---------------------------------------------------------------------- 

(1) Službami jsou zejména: ------------------------------------------------------------------------------ 

a) umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu, --------------------------------------- 

b) osvětlení společných prostor v domě, ---------------------------------------------------------- 

c) úklid společných prostor v domě, -------------------------------------------------------------- 

d) další služby sjednané mezi společenstvím a vlastníky jednotek. --------------------------- 

(2) O rozsahu poskytovaných služeb rozhoduje shromáždění. -------------------------------------- 

(3) Vlastníci jednotek platí měsíční zálohy na jednotlivé služby; přímo na účet společenství 

domu do 25. dne v měsíci spolu s příspěvky (zálohami) na správu domu a pozemku. Výši 

měsíčních záloh na jednotlivé služby určí statutární orgán jako měsíční podíl dle 

skutečných  nákladů na jednotlivé služby za uplynulé zúčtovací období s přihlédnutím 

k předpokládaným cenám běžného roku, na který se  zálohy platí. Statutární orgán má 

právo změnit v průběhu zúčtovacího období výši zálohy na jednotlivé služby, a to zejména 

v míře odpovídající změně ceny služby či změně počtu osob rozhodných pro rozúčtování.  

Vlastník má právo požadovat úpravu výše záloh ze stejného důvodu jako v předchozí větě.  

 

(4) Náklady na služby se rozúčtují následovně: ------------------------------------------------------- 

a) náklady uvedené v odst. 1 písm. a) se rozúčtují podle počtu kabelových zásuvek, ------ 

b) náklady uvedené v odst. 1 písm. b) – c) se rozúčtují podle počtu bytových jednotek 

rozhodných pro rozúčtování, --------------------------------------------------------------------- 

c) náklady uvedené v odst. 1 písm. d) se rozúčtují na základě usnesení shromáždění. ----- 

(5) Osobou rozhodnou pro rozúčtování se rozumí: --------------------------------------------------- 

a) vlastník jednotky, nepřenechal-li jednotku do užívání, a osoby, u kterých lze mít za to, 

že s ním budou žít v jednotce v souhrnu po dobu delší než dva měsíce v průběhu 

zúčtovacího období, ------------------------------------------------------------------------------- 
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b) nájemce bytu a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v jednotce v souhrnu 

po dobu delší než tři měsíce v průběhu zúčtovacího období. -------------------------------- 

(6) Vlastník jednotky (společný zástupce v případě jednotky ve spoluvlastnictví nebo ve 

společném jmění manželů) je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit změny 

v počtu osob rozhodných pro rozúčtování, viz. článek IV. odst. 6. ---------------------------- 

(7) Vyúčtování záloh na úhradu za služby se provádí jedenkrát za zúčtovací období, a to 

nejpozději do čtyř měsíců po skončení zúčtovacího období. ------------------------------------ 

(8) Vzájemné finanční vypořádání přeplatků a nedoplatků se provede nejpozději do čtyř 

měsíců ode dne doručení vyúčtování vlastníku jednotky. --------------------------------------- 

(9) Vlastník jednotky může případné námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování služeb předložit 

neprodleně po doručení vyúčtování, nejpozději však do třiceti dnů ode dne doručení.  -----

------------------------------------------------------------------------------------------ 

(10) Společenství je povinno na základě písemné žádosti vlastníka jednotky  nejpozději do pěti 

měsíců po skončení zúčtovacího období doložit vlastníku ceny  jednotlivých služeb, 

způsob stanovení výše záloh na tyto služby, způsob rozúčtování uvedených cen služeb, 

provedení vyúčtování služeb a umožnit vlastníku pořízení kopií podkladů podle těchto 

stanov. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(11) O způsobu rozúčtování služeb rozhodne shromáždění  tříčtvrtinovou většinou hlasů 

vlastníků jednotek; nedojde-li k rozhodnutí společenství, rozúčtují se náklady na služby 

podle zákona č. 67/2013 Sb. ------------------------------------------------------------------------- 

 

D. Majetek a hospodaření společenství------------------------------------------------------------------ 

(1) Společenství hospodaří s finančními prostředky poskytovanými vlastníky jednotek na 

úhradu příspěvků na správu domu a pozemku, dále s finančními prostředky poskytovanými 

vlastníky na úhradu služeb spojených s užíváním jednotek a dalšími finančními prostředky 

získanými v rámci činnosti společenství. ------------------------------- 

(2) Věci práva a jiné majetkové hodnoty, které nabude společenství, může užívat jen k účelům 

uvedeným  v  ustanovení  NOZ  o bytovém spoluvlastnictví a těchto stanovách. 

(3) Vlastníci jednotek v poměru odpovídajícím jejich  podílům na společných částech  ručí  za 

dluhy společenství. -------------------------------------------------------------------------------- 

(4) V případě prodlení s peněžitým plněním  zálohových  plateb na služby spojené s bydlením, 

které přesahuje 10 dnů ode dne jeho splatnosti je povinen vlastník zaplatit poplatek 

z prodlení, který činí za každý den 1‰  z dlužné částky, nejméně však 10 Kč za každý i 

započatý měsíc. ------------------------------------------------------------------------------ 

(5) V případě prodlení s peněžitým plněním příspěvku na správu domu a pozemku, které 

přesahuje 10 dnů ode dne jeho splatnosti je povinen vlastník zaplatit úrok z prodlení ve  

výši  stanovené nařízením vlády (nyní č. 351/2013 Sb., § 2). ----------------------------------- 

 

Článek XII 

Zrušení společenství nebo bytového spoluvlastnictví 

 

(1) Společenství se zrušuje dnem zániku vlastnického práva ke všem jednotkám v domě. ----- 
 

(2) Rozhodnutím vlastníků jednotek lze společenství  zrušit, pokud počet jednotek klesl na 

méně než pět. V takovém případě vlastníci jednotek přijmou pravidla pro správu domu a 

pozemku a pro příspěvky na ni. --------------------------------------------------------------------- 

(3) Při zrušení společenství se neprovádí likvidace. Práva a povinnosti společenství, a to včetně 

nevypořádaných závazků společenství, přecházejí dnem jeho zániku na vlastníky jednotek 

v poměru velikosti spoluvlastnických podílů každého vlastníka jednotky na společných 

částech. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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(4) Vlastníci jednotek se mohou dohodnout o přeměně bytového vlastnictví v podílové 

spoluvlastnictví nemovité věci. Bytové vlastnictví se změní v podílové spoluvlastnictví 

zápisem do veřejného seznamu (katastru nemovitostí). Potom je velikost spoluvlastnických 

podílů každého spoluvlastníka rovna velikosti podílu jakou měl vlastník jednotky na 

společných částech. ---------------------------------------------------------- 

(5) Má-li ke všem jednotkám v domě vlastnické právo jediný vlastník a prohlásí-li v písemné 

formě, že mění vlastnické právo k jednotkám na vlastnické právo k nemovité věci, bytové 

vlastnictví zanikne zápisem do katastru nemovitostí. -------------------------------------------- 

(6) Je-li jednotka zatížena, vyžaduje se k platnosti dohody nebo prohlášení o zrušení bytového 

spoluvlastnictví souhlas osoby oprávněné z věcného břemene v písemné formě.  
 

Článek XIII 

Zánik společenství 

Společenství zaniká výmazem z rejstříku společenství vlastníků. ----------------------------------- 
 

Článek XIV 

Závěrečná ustanovení 

(1) Změní-li se prohlášení vlastníka, vyhotoví statutární orgán společenství bez zbytečného 

odkladu jeho úplné znění a založí jej do sbírky listin ve veřejném rejstříku a do katastru 

nemovitostí. To platí i v případě, jsou-li náležitosti prohlášení uvedeny ve smlouvě o 

výstavbě. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(2) Nevyplývá-li ze zákona, nebo z těchto stanov něco jiného použijí se přiměřeně ustanovení 

o spolku (§ 1221 NOZ), kromě ustanovení o shromáždění delegátů, dílčích členských 

schůzí a náhradní členské schůzi (spolek upravuje  NOZ v § 210-302). --------- 

(3) Tyto stanovy vycházejí z ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., a souvisejících předpisů 

zejména nařízení vlády č. 351/2013 Sb. a prováděcího nařízení vlády č. 366/2013 Sb. ---- 

(4) Tyto stanovy jsou uloženy ve sbírce listin rejstříku společenství vlastníků jednotek a jsou 

k dispozici u statutárního orgánu společenství. ------------------------- 

(5) Tyto stanovy byly schváleny dne  ………………….---------------------------- 
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Městský úřad Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Tel. : +420 567 112 411, Mobil: +420 606 618 551, Internet: http//www.telc.eu, E-mail: epodatelna@telc-etc.cz

Podání pro jednání zastupitelstva města č.5 bod č.10

Název materiálu:
Prodej pozemků v ul. Květinova

Předkladatel:
Z pověření RM Bc. Vladimír Švec - vedoucí ORÚP

Textová část:
Předmětem podání je prodej pozemků v ul. Květinová. Záměr prodeje pozemků byl zveřejněn na
základě usnesení rady města UR 75-8/6/2022.
Konkrétně jde o tyto pozemky:

-  pozemek  parc.č.  6281/15,  trvalý  travní  porost  o  výměře  508  m2  (pozemek  vymezený  GP
č.2968-9512/2022)
- pozemek parc.č. 6281/18, trvalý travní porost o výměře 601 m2
-  pozemek  parc.č.  6281/19,  trvalý  travní  porost  o  výměře  725  m2  (pozemek  vymezený  GP
č.2968-9512/2022)

Do data uvedeného ve zveřejněném záměru prodeje (do 28.2. do 9 hod.) byla podána jedna nabídka
od společnosti M1 - projekt s.r.o., Bohuslavice 10, 588 56 Telč, IČ: 17842921.

Otevření nabídky proběhlo na radě města dne 13.3.2023.
Podmínky prodeje – viz příloha č. 1.
Nabídka uchazeče – viz příloha č. 2.

Příloha:
1: Podmínky prodeje
2: Nabídka uchazeče
3: Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy a o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě

Přílohy:
1_Záměr prodeje_ul. Květinová (1).pdf
2_Nabídka.pdf
3_smlouva budoucí kupní + služebnost - Květinová.pdf

Stanovisko RM:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy a o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností M1 – projekt s.r.o., IČ:17842921
dle přílohy č. 3 podání

Zpracoval:Vladimír Švec Datum:24.03.2023



 Město Telč 
 Odbor rozvoje a územního plánování 

 nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč 

 

 
Záměr prodeje pozemků 
 

Město Telč, se sídlem náměstí Zachariáše z Hradce č.p. 10, IČ: 00286745 zveřejňuje v souladu s 

ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění záměr prodeje 

pozemků v k. ú. Telč: 

- parc.č. 6281/15, trvalý travní porost o výměře 508 m2 (nově po zaměření dle GPL č. 2968-

9512/2022 doposud neprovedeného v KN, připojen v příloze) 

- parc.č. 6281/18, trvalý travní porost o výměře 601 m2 

- parc.č. 6281/19, trvalý travní porost o výměře 725 m2 (rovněž po zaměření dle GPL č. 2968-

9512/2022 doposud neprovedeného v KN připojeného v příloze) 

Pozemky jsou dle Územního plánu Telč určené k zastavění – funkce smíšená obytná. Podmínky prodeje: 

- Min. nabídková cena je stanovena na 1 260,- Kč/m2. 

- Přes pozemek parc. č.  6281/18 a menší část pozemku parc. č. parc.č. 6281/19 je veden 

kanalizační sběrač. V rámci prodeje bude zřízeno věcné břemeno k tomuto kanalizačnímu 

sběrači ve prospěch města Telče. 

- Požadavek na uvedených pozemcích řešit výstavbu objektu pro individuální bydlení či 

bytového domu, vždy s požadavkem na výstavbu min. 4 bytových jednotek. 

- Prodej bude řešen smlouvou o smlouvě budoucí s tím, že k uzavření kupní smlouvy dojde po 

vydání pravomocného územního rozhodnutí na výstavbu min. 4 bytových jednotek, platnost 

smlouvy o smlouvě budoucí – 2 roky od uzavření. 

- Stavba dle vydaného územního rozhodnutí bude realizována a uvedena do provozu do 4 let od 

vydání pravomocného územního rozhodnutí na realizaci záměru uchazeče. 

- Součástí předložené žádosti zájemce bude: 

o nabídková cena Kč/m2, 

o popis záměru uchazeče, vč. základní situace, případně studie řešení zastavění lokality. 

Nabídky je nutno podávat v zalepené obálce s označením „Soutěž – prodej pozemků v ul. 

Květinová – neotvírat!“. Nabídky lze podávat na podatelnu MěÚ Telč osobně nebo doporučenou 

poštou na adresu MěÚ Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč. Nejpozději možný termín 

k podání nabídky je 28. 2. 2023 do 9.00 hod., rozhodující pro uznání nabídky je razítko doručení na 

podatelnu MěÚ Telč. 

 

Příloha:  

- Geometrický plán - GPL č. 2968-9512/2022 

 

 

             Vladimír Švec 

     Vedoucí odboru rozvoje a územního plánování MěÚ Telč 
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6281/15 217 tvr.tr.por. 6281/15 085 trv.tr.por. 2 6281/15 10001 085

6281/24 132 trv.tr.por. 2 6281/15 10001 132

6281/19 847 trv.tr.por. 6281/19 257 trv.tr.por. 0 6281/19 10001 257

6281/25 59 trv.tr.por. 2 6281/19 10001 59
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katastru

nemovitostí

zjednodušené

evidence

Kód

BPEJ

Výměra

ha m

BPEJ
na dílu
parcely2

Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám nového stavu

rozdělení pozemku

GEOPLAN DAČICE s.r.o.
Vokáčovo nám. 156
380 01 Dačice I

2968-9512/2022

Jihlava

Telč

Telč

Třešť 2-5/43 ( DKM )

 

Ing. Jiří Malínek

54/1995

Číslo plánu:

Okres:

Obec:

Mapový list:

Dne: Číslo:Číslo:Dne:

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.

Vyhotovitel:

Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta možnost

které byly označeny předepsaným způsobem:

Kat. území:

Jméno, příjmení:

Číslo položky seznamu úředně oprávněných

zeměměřických inženýrů:

Tento stejnopis odpovídá geometrickému plánu v elektronické podobě uloženému

v dokumentaci katastrálního úřadu.

Jméno, příjmení:

Číslo položky seznamu úředně oprávněných

zeměměřických inženýrů:

seznámit se v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic,

Geometrický plán ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:GEOMETRICKÝ PLÁN
pro

Stejnopis ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Ověření stejnopisu geometrického plánu v listinné podobě.Katastrální úřad souhlasí s očíslováním parcel.

                                                  
           Seznam souřadnic (S-JTSK)              
 Čís.bodu  Souřadnice pro zápis do KN             

              Y          X      K.kv. Poznámka    
 -------------------------------------------------
 1854-449  681011.17  1151987.23  8   doč.stabil. 

        1  681028.13  1151939.54  3   plast.mezník
        2  680999.93  1151949.49  3   plast.mezník
        3  681007.60  1151946.98  3   ocel.sl.pl. 

   8169-8  681031.96  1151944.67  3   doč.stabil. 
   8169-9  681024.83  1151935.11  3   doč.stabil. 
  8169-11  681026.62  1151979.48  3   doč.stabil. 

  8169-12  680995.26  1151944.25  3   doč.stabil. 
  8169-13  680980.90  1151953.39  3   ocel.hřeb   
  8169-15  680970.39  1151957.82  3   doč.stabil. 
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S m l o u v a   o   u z a v ř e n í   b u d o u c í   k u p n í   

 s m l o u v y    a   o   u z a v ř e n í   b u d o u c í   s m l o u v y   o   

 z ř í z e n í   s l u ž e b n o s t i   i n ž e n ý r s k é   s í t ě    

 (dále také jako „budoucí smlouva“) 

(uzavřená ve smyslu § 1785 a násl. a § 2079 a násl.  a § 1257 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. 

občanského zákoníku v platném znění) 

 

Město Telč,  se  sídlem  náměstí  Zachariáše z Hradce  čp. 10,  588 56 Telč,  okr.  Jihlava,  

IČ 00286745, bankovní spojení Česká spořitelna, a.s. Jihlava, číslo účtu  1466015399/0800, 

zastoupené starostou města panem Mgr. Vladimírem Brtníkem  

/na straně jedné – dále jako „budoucí prodávající“ nebo „budoucí oprávněný“ nebo „Město 

Telč“/  

M1 – projekt s.r.o., IČ 17842921, se sídlem 588 56 Bohuslavice čp. 10, zastoupená 

jednatelem Ing. Karlem Kabelkou 

/na straně druhé – dále jako „budoucí kupující“ nebo „budoucí povinní“ nebo „M1 - projekt“/ 

 

I. 

Budoucí prodávající prohlašuje, že je vlastníkem níže konkretizovaných pozemků v obci Telč, 

k.ú. Telč, které tvoří předmět této budoucí smlouvy, a to: 

- Parc. č. 6281/15, trvalý travní porost o výměře 508 m2 (nově po zaměření dle GPL č. 

2968-9512-2022, zpracovaného firmou GEOPLAN DAČICE s.r.o. 380 01 Dačice – 

Vokáčovo nám. 156, dosud neprovedeného v katastru nemovitostí, který tvoří přílohu 

č. 1 této smlouvy) 

- Parc. č. 6281/18, trvalý travní porost o výměře 601 m2  

- Parc. č. 6281/19, trvalý travní porost o výměře 725 m2 (nově po zaměření dle GPL č. 

2968-9512-2022, zpracovaného firmou GEOPLAN DAČICE s.r.o. 380 01 Dačice – 

Vokáčovo nám. 156, dosud neprovedeného v katastru nemovitostí, který tvoří přílohu 

č. 1 této smlouvy) 

 

II. 

1. Město Telč se zavazuje prodat předmět smlouvy – pozemky: parc. č. 6281/15, trvalý 

travní porost o výměře 508 m2, parc. č. 6281/18, trvalý travní porost o výměře 601 m2 

a parc. č. 6281/19, trvalý travní porost o výměře 725 m2  v obci a k.ú. Telč M1 - projektu 

a uzavřít s ním kupní smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě za splnění 

následujících podmínek: 
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uhrazení dohodnuté kupní ceny ve výši 2.773.008,- Kč (slovy Dva milióny sedm set 

sedmdesát tři tisíc osm korun českých) vč. DPH + 2.000,-- Kč (slovy Dva tisíce korun 

českých) na správní poplatek za vklad práv dle této smlouvy do katastru nemovitostí, tj. 

celkem 2.775.008,- Kč (slovy Dva milióny sedm set sedmdesát pět tisíc osm korun českých) 

podle níže uvedeného splátkového kalendáře: 

a) jistota bude uhrazena budoucím kupujícím budoucímu prodávajícímu do 15 dnů 

po podpisu této smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy a o uzavření 

budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě oběma smluvními 

stranami na účet budoucího prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy 

b) doplatek kupní ceny ve výši 2.575.008,-- Kč (slovy 

Dvamiliónypětsetsedmdesátpěttisícosm korun českých) se budoucí kupující 

zavazuje uhradit na účet budoucího prodávajícího do 20 dnů po podpisu 

smlouvy kupní a smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě oběma 

smluvními stranami na účet budoucího prodávajícího uvedený v záhlaví této 

smlouvy. 

c) v případě, že budoucí kupující neuhradí nejpozději do 30 dnů od splatnosti 

jistotu ad a) tohoto odstavce je budoucí prodávající oprávněn od smlouvy 

odstoupit. V případě, že budoucí kupující neuhradí v dohodnuté lhůtě částku ad 

b) tohoto odstavce nebo nezabezpečí do skončení doby platnosti této smlouvy 

vydání pravomocného územního rozhodnutí dle účelu uvedeného v odst. 1) 

článku III nebo zpracování geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného 

břemene dle odst. 2) tohoto článku této smlouvy jistota ad a) tohoto odstavce 

propadá ve prospěch města Telče.  

d) v případě prodlení budoucího kupujícího s úhradou kupní ceny je tento povinen 

zaplatit budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % za každý byť 

započatý den prodlení až do dne případného odstoupení budoucího 

prodávajícího od této smlouvy 

e) dále obě smluvní strany dohodly odkládací podmínku ve smyslu § 548 a 549 

zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění, a to že návrh na vklad 

vlastnického práva a služebnosti inženýrské sítě k předmětu smlouvy do katastru 

nemovitostí podá budoucí prodávající až poté, co kupující splní veškeré své 

platební povinnosti dle písm. a) a b), příp. i d) tohoto odstavce.  

 

2. dále budoucí povinný a budoucí oprávněný uzavírají smlouvu budoucí o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě - kanalizačního sběrače  - kanalizace DN 700 a jeho 

ochranného pásma v šíří 2,5 m od vnějšího líce stěny kanalizační stoky na každou stranu 

(dále jako "stavba") a s tím související právo vstupu budoucího oprávněného či jeho 

dodavatelů na předmět smlouvy za účelem prohlídky a údržby stavby a se zákonnými 

omezeními stanovenými především dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a 

kanalizacích v platném znění, příp. zákona v budoucnu výše citovanou právní normu 

nahrazujícího, a to bezúplatně. Rozsah služebnosti na části předmětu smlouvy (zatížené 

budou části pozemků parc. č. 6281/18 a 6281/19 v obci a k.ú. Telč) bude stanoven 

geometrickým plánem pro vymezení rozsahu věcného břemene, jehož zpracování zajistí 

a uhradí budoucí povinný.. Budoucí oprávněný právo odpovídající služebnosti přijímá 

a budoucí povinný je povinen právo strpět a zdržet se všeho, co by vedlo k ohrožení 

inženýrské sítě. Služebnost bude sjednána bezúplatně a na dobu, po kterou bude 

budoucím oprávněným provozována stavba na předmětu smlouvy. Budoucí oprávněný 

bude povinen prokazatelně předem písemně oznámit budoucímu povinnému potřebu 

provedení každého zásahu a jeho účel do zatížené části předmětu smlouvy související 
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s provozem stavby. Pokud v důsledku existence služebnosti vznikne výstavbou, 

údržbou a opravami stavby ze strany budoucího oprávněného budoucímu povinnému 

škoda, ponese náklady na její odstranění v plném rozsahu budoucí oprávněný.  

 

 

III. 

1. Budoucí kupující se zavazuje, že na předmětu této smlouvy vybuduje svým jménem a 

na svoje náklady v souladu s územním plánem města Telče objekt pro individuální 

bydlení či bytový dům, vždy s požadavkem na výstavbu nejméně čtyř bytových 

jednotek. 

2. Budoucí kupující je povinen stavbu(y) dle účelu uvedeného v odst. 1) tohoto článku 

dokončit a uvést do provozu nejpozději do 4 let od vydání pravomocného územního 

rozhodnutí na realizaci svého záměru výstavby. 

3. Kupní smlouva a smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude uzavřena na 

základě výzvy budoucího kupujícího do 90 dnů po vydání pravomocného územního 

rozhodnutí dle účelu uvedeného v odst. 1) tohoto článku. 

 

IV. 

1. Veškerá oznámení budou mezi smluvními stranami učiněna písemnou formou, 

v českém jazyce, předána osobně či odeslána formou datové zprávy a budou 

považována za doručená v případě osobního doručení předáním, v případě doručování 

formou datové zprávy dnem odeslání. 

2. Pokud budou jakákoliv ustanovení této budoucí smlouvy uznána neplatnými či 

neúčinnými, zbývající část budoucí smlouvy zůstane nadále v platnosti a účinnosti, 

pokud zůstane funkčním nástrojem k dosažení záměrů obou stran. Smluvní strany dále 

souhlasí s tím, že nahradí neplatná a nevykonatelná ustanovení vzájemně přijatelným 

platným, zákonným a vykonatelným ustanovením, které bude odrážet záměry 

smluvních stran obsažené v původním ustanovení. 

3. Smlouva budoucí může být měněna pouze vzájemně odsouhlasenými vzestupně 

číslovanými písemnými dodatky. Nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma 

smluvními stranami a zaniká v případě, že budoucí kupující nevyzve budoucího 

prodávajícího po splnění podmínky dle článku III. odst. 3) této smlouvy k uzavření 

kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě do dvou let ode dne 

podpisu této budoucí smlouvy oběma smluvními stranami. 

4. Budoucí kupující není oprávněn bez písemného souhlasu Města Telče převést práva a 

povinnosti z této budoucí smlouvy na třetí stranu. 

5. Budoucí kupující bere na vědomí, že budoucí prodávající ve smyslu ustanovení § 5 odst. 

2) písm. b) zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění zpracovává 

a shromažďuje osobní údaje budoucího kupujícího za účelem realizace této smlouvy. 

Budoucí kupující výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby budoucí prodávající ve 

smyslu ustanovení § 11 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění 

shromáždil a zpracoval o budoucím kupujícím údaje, a to za účelem jejich eventuelního 

použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto budoucí 

smlouvou i smlouvou kupní a o zřízení služebnosti inženýrské sítě. K jiným účelům 

nesmí být těchto údajů použito. 

6. V podrobnostech touto smlouvou blíže neurčených se smluvní vztah řídí příslušnými 

ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění. 
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7. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní a o uzavření budoucí smlouvy služebnosti 

inženýrské sítě byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží každý z jejich 

účastníků po jednom. 

8. Smluvní strany prohlašují, že tato budoucí smlouva byla sepsána podle jejich pravé a 

svobodné vůle, na základě pravdivých údajů a podkladů a na důkaz toho ji níže 

uvedeného dne stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  

9. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 

znění a splňuje požadavky stanovené v ustanovení § 39 až § 41 citovaného zákona, když 

výše uvedená majetková dispozice byla řádně zveřejněna na úřední desce od ……... do 

…….. a poté schválena Zastupitelstvem města Telče na ……. zasedání dne …….. 

usnesením č. UZ ……... 

 

Dne ............................................ 

 

Za M1 – projekt s.r.o. 

Jednatel společnosti Ing. Karel Kabelka 

 

 

....................................................                                           

 

 

Za Město Telč - 

starosta města Mgr. Vladimír Brtník 

 

 

..........................................................  
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Městský úřad Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Tel. : +420 567 112 411, Mobil: +420 606 618 551, Internet: http//www.telc.eu, E-mail: epodatelna@telc-etc.cz

Podání pro jednání zastupitelstva města č.5 bod č.11

Název materiálu:
Návrh rozdělení příspěvků na obnovu památek v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v
roce 2023

Předkladatel:
Z pověření RM Bc. Vladimír Švec - vedoucí ORÚP

Textová část:
V  letošním  roce  stanovilo  MK  ČR  pro  město  Telč  v  rámci  Programu  regenerace  městských
památkových rezervací a zón kvótu pro rozdělení na jednotlivé akce takto:
- Na obnovu památek v MPR Telč: 1.535.000 Kč
- Na obnovu památek v MPZ Telč - Staré Město 400.000 Kč
Návrh  rozdělení  kvóty  projednala  a  vypracovala  "Komise  pro  regeneraci  MPR a  MPZ,  správu
památky UNESCO, stavební a územního rozvoje" na svém jednání dne 6. 03. 2023 následně všichni
členové komise odsouhlasili ještě upravené rozdělení příspěvku vzhledem k reakci jednoho žadatele,
který aktualizoval/snížil částku celkových nákladů.
Celkové náklady jednotlivých vybraných akcí byly odsouhlaseny vlastníky památek. Na základě toho
byl také upřesněn spolupodíl města - 10% z celkových uznatelných nákladů.
Návrh na rozdělení pro konkrétní žadatele a spolupodíl města je uveden v příloze.
Žádost  na  Ministerstvo  kultury  o  poskytnutí  účelové  dotace  ze  státního  rozpočtu  v  Programu
regenerace na rok 2023 bude odeslána nejpozději 6.4. 2023 dle podmínek MK.

Přílohy:
Zapis_komise_06_03_2023.pdf
A Tabulka rozdělení příspěvku v MPR a MPZ pro rok 2023.pdf
B1 Tabulka rozdělení příspěvku v MPR a MPZ pro rok 2023.pdf

Stanovisko RM:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozdělení finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ na
rok 2023 a finanční příspěvek města jednotlivým žadatelům dle předloženého návrhu v podání.

Zpracoval:Jiří Křenek Datum:23.03.2023



Městský úřad Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56  Telč 
Tel. : +420 567 112 411, Fax: +420 567 112 403, Mobil: +420 606 618 551, Internet: http://www.telc.eu, E-mail: epodatelna@telc.eu 

 

 

 

Přítomni:  

viz. prezenční listina, přítomno 8 členů komise včetně předsedy (1 se dostavil až po odsouhlasení bodu 
2a), 1 člen se omluvil.  
Jednání bylo zahájeno v 16 hod.   

Program jednání: 

1. Zahájení  

2. Návrhy na změny Územního plánu Telč a jejich  

3.  Seznámení s Programem regenerace a s podanými žádostmi na rok 2023 

4.  Návrh komise na rozdělení kvóty státní finanční podpory 

5. Informace o projektu revitalizace bývalého zimního stadionu  

6. Závěr zasedání 

 

1. Zahájení – předseda komise Radek Kříž - pozdrav a úvodní slovo spolu s návrhem programu 

2. Představení návrhů a podnětu na změny ÚP Telč - Lukáš Pivonka (ORÚP) 

a) Zařazení pozemku p. č. 7150/5 v k. ú. Telč (dále jen „pozemek“) do plochy smíšené obytné za 
účelem výstavby RD  
– žadatel: 

b) Umožnit na pozemku p. č. 7150/7 v k. ú. Telč výstavbu pro individuální rekreaci  
- žadatel: 58856 Telč, 

zastoupený na základě plné moci Jaroslavem Trojanem, nar.
58856 Telč 

c) Umožnit na pozemku p. č. 7130/a v k. ú. Telč výstavbu pro individuální rekreaci 
- žadatelé:  58856 Telč,  nar. 

 58856 Telč (zastoupená na základě plné  moci  
, zastoupeni na základě plné moci Jaroslavem Trojanem, nar.  

 58856 Telč, 
 
Ke každému z návrhů a podnětu proběhla diskuze, kde byly zodpovězeny i doplňující dotazy a následně 
bylo o každém bodu hlasováno: 

 
a) Navrhovatel žádá o zařazení pozemku p. č. 7150/5 v k. ú. Telč (dále jen „pozemek“) do 

plochy smíšené obytné za účelem výstavby RD. Dále bylo vysvětleno posouzení návrhu na 
změnu ÚP Telč pořizovatelem. Pořizovatel na základě posouzení návrhu doporučuje 
zastupitelstvu města Telč požadovaný návrh na změnu ÚP Telč zamítnout. 

USNESENÍ: Komise pro regeneraci MPR a MPZ na základě posouzení pořizovatele změny ÚP 
doporučuje radě města Telče požadovaný návrh na změnu ÚP Telč zamítnout. 
Přítomnými členy komise byl návrh usnesení odhlasován takto: Pro 6, proti 0, zdržel se 1. 

 
b) Navrhovatel žádá o povolení výstavby objektů pro individuální rekreaci (s jasně stanovenými 

regulativy, např. velikost objektů, zastavitelnost pozemku apod.), což by ve změně ÚP 
znamenalo vypustit plochu systém sídelní zeleně. 

USNESENÍ: Komise pro regeneraci MPR a MPZ doporučuje radě města Telče požadovaný návrh 
na změnu ÚP Telč schválit. 
Přítomnými členy komise byl návrh usnesení odhlasován takto: Pro 1, proti 4, zdrželi se 2. 

 

Zápis 

z jednání komise pro regeneraci MPR a MPZ, správu památky UNESCO, stavební a 
územního rozvoje 
ze dne 6. 03. 2023  

Příloha 1: Zapis_komise_06_03_2023.pdf (str.1)
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Příloha 1: Zapis_komise_06_03_2023.pdf (str.3)



Poř.     
č. 

Kulturní památka (identifikace objektu) Akce obnovy (stručná charakteristika)

Druh 
vlastníka (FO, 

PO, církev, 
obec, kraj)

Celkové náklady 
2023          (v tis. 
Kč) včetně DPH

Z toho náklady 
na 

"památkové" 
práce                 

(v tis. Kč) 
včetně DPH

Potřeba 
státní 

podpory          
(v tis. Kč) 

včetně 
DPH

Celkové uznatelné 
náklady včetně DPH - 
neplátci DPH; a bez 
DPH - plátci  (v Kč)  

PŘEDPOKLAD

Návrh rozdělení 
státního příspěvku          

(v Kč)

Spolupodíl města, min. 
10% z nákladů na 

památkové práce (v 
Kč)

Spolupodíl 
vlastníka, min. 40% 

z nákladů na 
památkové práce          

(v Kč)

DPH u plátců 
DPH, které zaplatí 
vlastník          (v 

Kč)

1
Měšťanský dům čp. 30, ul. Palackého, Telč, 
rejstřík.č.28933/7-5249

Oprava fasády, nátěru celé fasády včetně nátěru 
oken a dveří a dále nátěr střešní krytiny. 

FO               
(  570 570 285 570 000,00              285 000,00           57 000,00               228 000,00         -                     

2
Měšťanský dům čp. 21, nám. Zachariáše z 
Hradce, poz. parc. č. st.87/1, Telč, 
rejstřík.č.21802/7-5249 

Oprava stěn a podlahy vstupního prostoru. 
Částečná oprava omítek a nová výmalba, 
odstranění betonových vysprávek podlahy, 
očištění a doplnění kamenných desek.

FO              
(Farní sbor 

ČCE,  
200 200 100 200 000,00              100 000,00           20 000,00               80 000,00          -                     

3
Měšťanský dům čp. 7, nám. Zachariáše z 
Hradce, Telč, (Hotel U Černého orla), 
rejstřík.č.35277/7-5249

Oprava vnějších omítek bočních jihovýchodní 
fasády.

FO              
(

425 425 212 -                          -                       -                     

4
Kostel sv. Jakuba Staršího v Telči, poz, parc. 
č. st. 4, nám. Jana Kypty, Telč, rejstřík.č. 
kostel: 46883/7-5249

Restaurování vitrážových prosklení
církev       

(ŘKF Telč)
2 759 2 759 1 379 882 000,00              882 000,00           -                          -                     -                     

5
Kostel sv. Jakuba Staršího v Telči, poz, parc. 
č. st. 4, nám. Jana Kypty, Telč, rejstřík.č. 
kostel: 46883/7-5249

Restaurování umělých mramorů
církev       

(ŘKF Telč)
1 162 1 162 580 -                                                    -   

6
Kostel sv. Jakuba Staršího v Telči, poz, parc. 
č. st. 4, nám. Jana Kypty, Telč, rejstřík.č. 
kostel: 46883/7-5249

Restaurování kamenných prvků
církev       

(ŘKF Telč)
20 400 20 400 10 200 -                          -                       

7
Kostel sv. Jakuba Staršího v Telči, poz, parc. 
č. st. 4, nám. Jana Kypty, Telč, rejstřík.č. 
kostel: 46883/7-5249

Restaurování kovových prvků
církev       

(ŘKF Telč)
2 350 2 350 1 175 -                                                    -   -                          -                     -                     

8
Věž svatého Ducha, poz. parc. č. st.107/2, ul. 
Palackého, rejstřík.č. 31867/7-5249

Obnova schodiště : Oprava vnitřního schodiště - 
výměna 2 ks uhnilých nosných trámů; obnova 
venkovního vstupního schodiště včetně podesty

obec           
(Město Telč)

300 300 150 247 933,88                         123 000,00 124 933,88             52 066,11          

9
Měšťanský dům, čp.70, nám. Zachariáše z 
Hradce, rejstřík.č. 16791/7-5249, Městský 
úřad

Obnova dvorní fasády domu včetně nátěru a 
navazujících klempířských prací.

obec           
(Město Telč)

350 350 175 -                                                    -   

10
Panská sýpka, čp.71, nám. Zachariáše z 
Hradce, rejstřík.č. 24465/7-5249, ZUŠ a 
knihovna

Oprava zadní části štítu do náměstí; oprava dvorní 
fasády u svodu z úžlabí; oprava střešních 
klempířských prvků v místě úžlabí 

obec           
(Město Telč)

300 300 150 290 000,00                         145 000,00 145 000,00             60 900,00          

11
Panská sýpka, čp.71, nám. Zachariáše z 
Hradce, rejstřík.č. 24465/7-5249, ZUŠ a 
knihovna

Oprava fasády průčelí do náměstí i boční - uliční 
fasády, oprava oken obou průčelí.

obec           
(Město Telč)

3 335 3 335 1 667

#

-                          -                       

32 152 32 152 16 073 # 1 535 000,00        346 933,88             308 000,00         112 966,11        Akce obnovy připravované na rok 2023 celkem za MPR Telč

Návrh rozdělení příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2023

Název městské památkové rezervace nebo městské památkové zóny:  MPR Telč

Příloha 2: A Tabulka rozdělení příspěvku v MPR a MPZ pro rok 2023.pdf (str.1)



kvóta 1 535 000 Kč

čerpání kvóty 1 535 000,00      Kč
město vlastní akce + povinný spolupodíl u ost. akcí 346 933,88         Kč
ostatní vlastníci celkem 308 000,00         Kč
DPH (21%) 112 966,11         Kč

Obnova památek celkem 2 302 899,99      Kč

Příloha 2: A Tabulka rozdělení příspěvku v MPR a MPZ pro rok 2023.pdf (str.2)



Poř.     
č. 

Kulturní památka (identifikace objektu) Akce obnovy (stručná charakteristika)

Druh 
vlastníka 
(FO, PO, 
církev, 

obec, kraj)

Celkové 
náklady 2023        

(v tis. Kč) včetně 
DPH

Z toho náklady 
na "památkové" 
práce    (v tis. Kč) 

včetně DPH u 
neplátců/ u plátců 

bez DPH

Potřeba 
státní 

podpory          
(v tis. Kč) 

včetně 
DPH

Celkové uznatelné 
náklady včetně DPH - 
neplátci DPH; a bez 
DPH - plátci  (v Kč)  

PŘEDPOKLAD

Návrh rozdělení 
státního příspěvku          

(v Kč)

Spolupodíl města, 
min. 10% z nákladů 
na památkové práce 

(v Kč)

Spolupodíl 
vlastníka, min. 
40% z nákladů 
na památkové 
práce          (v 

Kč)

DPH u plátců 
DPH, které 

zaplatí vlastník          
(v Kč)

1
Venkovská usedlost, čp. 53, ul. Zachariášova, 
Telč - Staré Město, rejstřík.č.10600/7-8621

Oprava střechy východního křídla, výměna 
laťování a střešní krytiny včetně 
klempířských prvků. Současně bude 
provedena oprava poškozených prvků 
krovu. 

FO          
(

305 305 152 305 000,00            152 000,00        30 500,00              122 500,00     -                 

2

Kostel Matky Boží, poz. parc.č. st. 579, nám. 
U Matky Boží, Telč - Staré Město, 
rejstřík.č.40360/7-5252, boční oltář sv. 
Servula

Restaurování bočního oltáře pouze rám 
obrazu a samotný oltář. Obraz již byl 
restaurován.

církev       
(ŘKF Telč)

980 980 490 145 000,00            145 000,00        -                        -                  -                 
Restaurování 
100% 
příspěvek

3
Bývalý špitál, čp. 44, ul. Špitální, Telč - Staré 
Město, poz. parc.č.st. 585, rejstřík.č.25792/7-
5277

Obnova vstupních vrat do areálu objektu
obec       

(Město Telč)
250 250 125 206 611,57            103 000,00        103 611,57            43 388,43      

4
Bývalý špitál, čp. 45, ul. Špitální, Telč - Staré 
Město, poz. parc.č.st. 1017, rejstřík.č.25792/7-
5277

Stavební úpravy objektu čp. 45
obec       

(Město Telč)
890 890 445 -                         -                    -                        -                  -                 

5
Bývalý špitál, čp. 46, ul. Špitální, Telč - Staré 
Město, poz. parc.č.st. 584, rejstřík.č.25792/7-
5277

Obnova sklepních prostor
obec       

(Město Telč)
180 180 90 -                                                -   

6
Bývalý špitál, čp. 44 a 45, ul. Špitální, Telč - 
Staré Město, poz. parc.č.st. 585 a st. 1017, 
rejstřík.č.25792/7-5277

Oprava fasád - dvorní a uliční průčelí 
včetně průčelí do zahrady (k rybníku)

obec       
(Město Telč)

900 900 450 -                         -                    -                        -                 

7
Bývalý špitál, čp. 44 a 45, ul. Špitální, Telč - 
Staré Město, poz. parc.č.st.585 a st. 1017, 
rejstřík.č.25792/7-5277

Oprava krovu - biocidní ošetření dřevěných 
částí krovu fungicidním bezbarvým 
nástřikem proti dřevokazným škůdcům a 
hnilobě.

obec       
(Město Telč)

290 290 145 -                                                -   -                        -                  -                 

3 795 3 795 1 897 656 611,57                    400 000,00 134 111,57            122 500,00     43 388,43      

kvóta 400 000 Kč

čerpání kvóty 400 000,00     Kč
město vlastní akce + povinný spolupodíl u ost. akcí 134 111,57     Kč
ostatní vlastníci celkem 122 500,00     Kč
DPH (21%) 43 388,43       Kč
Obnova památek celkem 700 000,00     Kč

Akce obnovy připravované na rok 2023 celkem za MPZ Telč - Staré Město

Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2023

Název městské památkové rezervace nebo městské památkové zóny:  MPZ Telč - Staré Město

Příloha 2: A Tabulka rozdělení příspěvku v MPR a MPZ pro rok 2023.pdf (str.3)



Poř.     
č. 

Kulturní památka (identifikace objektu) Akce obnovy (stručná charakteristika)

Druh 
vlastníka (FO, 

PO, církev, 
obec, kraj)

Celkové náklady 
2023          (v tis. 
Kč) včetně DPH

Z toho náklady 
na 

"památkové" 
práce                 

(v tis. Kč) 
včetně DPH

Potřeba 
státní 

podpory          
(v tis. Kč) 

včetně 
DPH

Celkové uznatelné 
náklady včetně DPH - 
neplátci DPH; a bez 
DPH - plátci  (v Kč)  

PŘEDPOKLAD

Návrh rozdělení 
státního příspěvku          

(v Kč)

Spolupodíl města, min. 
10% z nákladů na 

památkové práce (v 
Kč)

Spolupodíl 
vlastníka, min. 40% 

z nákladů na 
památkové práce          

(v Kč)

DPH u plátců 
DPH, které zaplatí 
vlastník          (v 

Kč)

1
Měšťanský dům čp. 30, ul. Palackého, Telč, 
rejstřík.č.28933/7-5249

Oprava fasády, nátěru celé fasády včetně nátěru 
oken a dveří a dále nátěr střešní krytiny. 

FO               
( á, 570 570 285 375 000,00               187 000,00            37 500,00                150 500,00         -                      

2
Měšťanský dům čp. 21, nám. Zachariáše z 
Hradce, poz. parc. č. st.87/1, Telč, 
rejstřík.č.21802/7-5249 

Oprava stěn a podlahy vstupního prostoru. 
Částečná oprava omítek a nová výmalba, 
odstranění betonových vysprávek podlahy, očištění 
a doplnění kamenných desek.

FO              
(Farní sbor 

ČCE,  
200 200 100 200 000,00               100 000,00            20 000,00                80 000,00           -                      

3
Měšťanský dům čp. 7, nám. Zachariáše z 
Hradce, Telč, (Hotel U Černého orla), 
rejstřík.č.35277/7-5249

Oprava vnějších omítek bočních jihovýchodní 
fasády.

FO              
( Hotel)

425 425 212 -                            -                         -                      

4
Kostel sv. Jakuba Staršího v Telči, poz, parc. 
č. st. 4, nám. Jana Kypty, Telč, rejstřík.č. 
kostel: 46883/7-5249

Restaurování vitrážových prosklení
církev       

(ŘKF Telč)
2 759 2 759 1 379 882 000,00               882 000,00            -                           -                      -                      

Restaurování 
100% příspěvek

5
Kostel sv. Jakuba Staršího v Telči, poz, parc. 
č. st. 4, nám. Jana Kypty, Telč, rejstřík.č. 
kostel: 46883/7-5249

Restaurování umělých mramorů
církev       

(ŘKF Telč)
1 162 1 162 580 -                                                       -   

6
Kostel sv. Jakuba Staršího v Telči, poz, parc. 
č. st. 4, nám. Jana Kypty, Telč, rejstřík.č. 
kostel: 46883/7-5249

Restaurování kamenných prvků
církev       

(ŘKF Telč)
20 400 20 400 10 200 -                            -                         

7
Kostel sv. Jakuba Staršího v Telči, poz, parc. 
č. st. 4, nám. Jana Kypty, Telč, rejstřík.č. 
kostel: 46883/7-5249

Restaurování kovových prvků
církev       

(ŘKF Telč)
2 350 2 350 1 175 82 000,00                               82 000,00 -                           -                      -                      

Restaurování 
100% příspěvek

8
Věž svatého Ducha, poz. parc. č. st.107/2, ul. 
Palackého, rejstřík.č. 31867/7-5249

Obnova schodiště : Oprava vnitřního schodiště - 
výměna 2 ks uhnilých nosných trámů; obnova 
venkovního vstupního schodiště včetně podesty

obec           
(Město Telč)

300 300 150 278 000,00                           139 000,00 139 000,00              58 380,00           

9
Měšťanský dům, čp.70, nám. Zachariáše z 
Hradce, rejstřík.č. 16791/7-5249, Městský 
úřad

Obnova dvorní fasády domu včetně nátěru a 
navazujících klempířských prací.

obec           
(Město Telč)

350 350 175 -                                                       -   

10
Panská sýpka, čp.71, nám. Zachariáše z 
Hradce, rejstřík.č. 24465/7-5249, ZUŠ a 
knihovna

Oprava zadní části štítu do náměstí; oprava dvorní 
fasády u svodu z úžlabí; oprava střešních 
klempířských prvků v místě úžlabí 

obec           
(Město Telč)

300 300 150 290 000,00                           145 000,00 145 000,00              

11
Panská sýpka, čp.71, nám. Zachariáše z 
Hradce, rejstřík.č. 24465/7-5249, ZUŠ a 
knihovna

Oprava fasády průčelí do náměstí i boční - uliční 
fasády, oprava oken obou průčelí.

obec           
(Město Telč)

3 335 3 335 1 667 -                            -                         

32 152 32 152 16 073 1 535 000,00         341 500,00              230 500,00         58 380,00           

kvóta 1 535 000 Kč

Akce obnovy připravované na rok 2023 celkem za MPR Telč

Návrh rozdělení příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2023

Název městské památkové rezervace nebo městské památkové zóny:  MPR Telč

Příloha 3: B1 Tabulka rozdělení příspěvku v MPR a MPZ pro rok 2023.pdf (str.1)



čerpání kvóty 1 535 000,00       Kč
město vlastní akce + povinný spolupodíl u ost. akcí 341 500,00          Kč
ostatní vlastníci celkem 230 500,00          Kč
DPH (21%) 58 380,00            Kč

Obnova památek celkem 2 165 380,00       Kč

Příloha 3: B1 Tabulka rozdělení příspěvku v MPR a MPZ pro rok 2023.pdf (str.2)



Poř.     
č. 

Kulturní památka (identifikace objektu) Akce obnovy (stručná charakteristika)

Druh 
vlastníka 
(FO, PO, 
církev, 

obec, kraj)

Celkové 
náklady 2023        

(v tis. Kč) včetně 
DPH

Z toho náklady 
na "památkové" 
práce    (v tis. Kč) 

včetně DPH u 
neplátců/ u plátců 

bez DPH

Potřeba 
státní 

podpory          
(v tis. Kč) 

včetně 
DPH

Celkové uznatelné 
náklady včetně DPH - 
neplátci DPH; a bez 
DPH - plátci  (v Kč)  

PŘEDPOKLAD

Návrh rozdělení 
státního příspěvku          

(v Kč)

Spolupodíl města, 
min. 10% z nákladů 
na památkové práce 

(v Kč)

Spolupodíl 
vlastníka, min. 
40% z nákladů 
na památkové 
práce          (v 

Kč)

DPH u plátců 
DPH, které 

zaplatí vlastník          
(v Kč)

1
Venkovská usedlost, čp. 53, ul. Zachariášova, 
Telč - Staré Město, rejstřík.č.10600/7-8621

Oprava střechy východního křídla, výměna 
laťování a střešní krytiny včetně 
klempířských prvků. Současně bude 
provedena oprava poškozených prvků 
krovu. 

FO          
(

305 305 152 305 000,00            152 000,00        30 500,00              122 500,00     -                 

2

Kostel Matky Boží, poz. parc.č. st. 579, nám. 
U Matky Boží, Telč - Staré Město, 
rejstřík.č.40360/7-5252, boční oltář sv. 
Servula

Restaurování bočního oltáře pouze rám 
obrazu a samotný oltář. Obraz již byl 
restaurován.

církev       
(ŘKF Telč)

980 980 490 145 000,00            145 000,00        -                        -                  -                 
Restaurování 
100% 
příspěvek

3
Bývalý špitál, čp. 44, ul. Špitální, Telč - Staré 
Město, poz. parc.č.st. 585, rejstřík.č.25792/7-
5277

Obnova vstupních vrat do areálu objektu
obec       

(Město Telč)
250 250 125 206 611,57            103 000,00        103 611,57            43 388,43      

4
Bývalý špitál, čp. 45, ul. Špitální, Telč - Staré 
Město, poz. parc.č.st. 1017, rejstřík.č.25792/7-
5277

Stavební úpravy objektu čp. 45
obec       

(Město Telč)
890 890 445 -                         -                    -                        -                  -                 

5
Bývalý špitál, čp. 46, ul. Špitální, Telč - Staré 
Město, poz. parc.č.st. 584, rejstřík.č.25792/7-
5277

Obnova sklepních prostor
obec       

(Město Telč)
180 180 90 -                                                -   

6
Bývalý špitál, čp. 44 a 45, ul. Špitální, Telč - 
Staré Město, poz. parc.č.st. 585 a st. 1017, 
rejstřík.č.25792/7-5277

Oprava fasád - dvorní a uliční průčelí 
včetně průčelí do zahrady (k rybníku)

obec       
(Město Telč)

900 900 450 -                         -                    -                        -                 

7
Bývalý špitál, čp. 44 a 45, ul. Špitální, Telč - 
Staré Město, poz. parc.č.st.585 a st. 1017, 
rejstřík.č.25792/7-5277

Oprava krovu - biocidní ošetření dřevěných 
částí krovu fungicidním bezbarvým 
nástřikem proti dřevokazným škůdcům a 
hnilobě.

obec       
(Město Telč)

290 290 145 -                                                -   -                        -                  -                 

3 795 3 795 1 897 656 611,57                    400 000,00 134 111,57            122 500,00     43 388,43      

kvóta 400 000 Kč

čerpání kvóty 400 000,00     Kč
město vlastní akce + povinný spolupodíl u ost. akcí 134 111,57     Kč
ostatní vlastníci celkem 122 500,00     Kč
DPH (21%) 43 388,43       Kč
Obnova památek celkem 700 000,00     Kč

Akce obnovy připravované na rok 2023 celkem za MPZ Telč - Staré Město

Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2023

Název městské památkové rezervace nebo městské památkové zóny:  MPZ Telč - Staré Město

Příloha 3: B1 Tabulka rozdělení příspěvku v MPR a MPZ pro rok 2023.pdf (str.3)
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Podání pro jednání zastupitelstva města č.5 bod č.12

Název materiálu:
Projednání návrhů na pořízení změny Územního plánu Telč

Předkladatel:
Z pověření RM - Bc. Vladimír Švec - vedoucí ORÚP

Textová část:
Předmětem podání je projednání 3 návrhů na pořízení změny Územního plánu Telč (dále jen "ÚPT").

27. 2. 2022 byl na Město Telč podán návrh na pořízení změny ÚPT od paní 
Návrh je v příloze podání, včetně posouzení a stanovisek Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru
životního prostředí, že lze případnou změnu ÚPT pořizovat zkráceným postupem pořizování dle §55a
stavebního zákona.
Pozn.: Součástí je i duplicitní podnět na pořízení změny ÚPT od paní (č.j. Telč 1525/2022
ORÚP), který byl stornován pro duplicitu.

31. 12. 2022 byl na Město Telč podán návrh na pořízení změny ÚPT od pana . Návrh
je v příloze podání, včetně posouzení a stanovisek Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního
prostředí,  že  lze  případnou  změnu  ÚPT  pořizovat  zkráceným  postupem  pořizování  dle  §55a
stavebního zákona.
Pozn.: Součástí jsou i stavebním úřadem dohledaná povolení staveb na pozemku pana .

31. 12. 2022 byl na Město Telč podán návrh na pořízení změny ÚPT od pana . Návrh je
v příloze podání, včetně posouzení a stanovisek Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního
prostředí,  že  lze  případnou  změnu  ÚPT  pořizovat  zkráceným  postupem  pořizování  dle  §55a
stavebního zákona.

MěÚ Telč, ORÚP, jako pořizovatel dle § 46 odst. 3 stavebního zákona posoudil jednotlivé návrhy a
spolu se svými stanovisky je předkládá k rozhodnutí zastupitelstvu města Telče.

Jednotlivé návrhy byly projednány Komisí pro regeneraci MPR a MPZ a komise pro regeneraci MPR
a MPZ doporučila požadované návrhy na změnu ÚP Telč zamítnout.

Návrhy, které budou zastupitelstvem přijaty, by byly řešeny jako změna č. 6 ÚPT.

Přílohy:
Podání_Návrh_ .pdf
Podání_Návrh_ pdf
Podání_Návrh_ pdf

Stanovisko RM:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit  Pořízení změny č. 6 Územního plánu Telč
zkráceným postupem na návrh . Obsahem Změny bude prověřit vymezení nové
zastavitelné plochy smíšené obytné na pozemku p. č. 7150/5 v k. ú. Telč.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit  Pořízení změny č. 6 Územního plánu Telč
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zkráceným postupem na návrh pana . Obsahem Změny bude prověřit vypuštění
překryvného plošného elementu "systém sídelní zeleně" z pozemku p. č. 7150/7 v k. ú. Telč.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit  Pořízení změny č. 6 Územního plánu Telč
zkráceným  postupem  na  návrh  pana  Obsahem  Změny  bude  prověřit  vypuštění
překryvného plošného elementu "systém sídelní zeleně" z části pozemku p. č. 7130/1 v k. ú. Telč a
vymezení nové zastavitelné plochy rekreace na části pozemku p. č. 7130/1 v k. ú. Telč.

Případně::

Rada města doporučuje zastupitelstvu města podmínit Pořízení změny č. 6 Územního plánu Telč
zkráceným postupem na návrh částečnou úhradou nákladů na její pořízení
navrhovatelem z důvodu jeho výhradní potřeby.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města podmínit Pořízení změny č. 6 Územního plánu Telč
zkráceným postupem na návrh pana  částečnou úhradou nákladů na její pořízení
navrhovatelem z důvodu jeho výhradní potřeby.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města podmínit Pořízení změny č. 6 Územního plánu Telč
zkráceným postupem na návrh pana  částečnou úhradou nákladů na  její  pořízení
navrhovatelem z důvodu jeho výhradní potřeby.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města v samostatné působnosti schvaluje Pořízení změny č. 6 Územního plánu Telč
zkráceným postupem na návrh  Obsahem Změny bude prověřit vymezení nové
zastavitelné plochy smíšené obytné na pozemku p. č. 7150/5 v k. ú. Telč.

Zastupitelstvo města v samostatné působnosti schvaluje Pořízení změny č. 6 Územního plánu Telč
zkráceným postupem na návrh pana  Obsahem Změny bude prověřit vypuštění
překryvného plošného elementu "systém sídelní zeleně" z pozemku p. č. 7150/7 v k. ú. Telč.

Zastupitelstvo města v samostatné působnosti schvaluje Pořízení změny č. 6 Územního plánu Telč
zkráceným  postupem  na  návrh  pana  Obsahem  Změny  bude  prověřit  vypuštění
překryvného plošného elementu "systém sídelní zeleně" z části pozemku p. č. 7130/1 v k. ú. Telč a
vymezení nové zastavitelné plochy rekreace na části pozemku p. č. 7130/1 v k. ú. Telč.

Případně::

Zastupitelstvo města podmiňuje Pořízení změny č. 6 Územního plánu Telč zkráceným postupem na
návrh částečnou úhradou nákladů na její pořízení navrhovatelem z důvodu
jeho výhradní potřeby.

Zastupitelstvo města podmiňuje Pořízení změny č. 6 Územního plánu Telč zkráceným postupem na
návrh pana částečnou úhradou nákladů na její pořízení navrhovatelem z důvodu
jeho výhradní potřeby.

Zastupitelstvo města podmiňuje Pořízení změny č. 6 Územního plánu Telč zkráceným postupem na
návrh pana částečnou úhradou nákladů na její pořízení navrhovatelem z důvodu jeho
výhradní potřeby.
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Zpracoval:Lukáš Pivonka Datum:21.03.2023
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Podání pro jednání zastupitelstva města č.5 bod č.13

Název materiálu:
Navýšení dotace sportovním organizacím a rozdělení dotace pro sportovní mládež 2023

Předkladatel:
Z pověření RM - RNDr. Eva Janoušková, Ph.D., vedoucí OKCR

Textová část:
Na jednání rady města dne 29. 3.  2023 byl  předložen návrh Komise pro sport a volný čas na
rozdělení
dotace sportovním organizacím a spolkům na rok 2023. Rada města schválila rozdělení dotací na
jednorázové  akce,  na  sportovní  akce  a  rozdělení  financí  jednotlivým  sportovním  spolkům  a
organizacím pro sportovní organizovanou mládež do 18 let na rok 2023 dle návrhu komise.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozdělení dotace pro sportovní organizovanou
mládež do 18 let na rok 2023 dle přílohy podání.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit navýšení dotace sportovním organizacím na
rok 2023 o částku 1 679 961 Kč.

Poznámka: Bude upraveno podle výsledu jednání rady města dne 29. 3. 2023

Přílohy:
2023_sport_mladez
Zapis_sport2_150323

Přílohy:
2023_sport_mladez.pdf
Zapis_sport2_150323.pdf

Stanovisko RM:
Usnesení z 12. schůze rady města, v Telči dne 29.03.2022
Poznámka: Bude doplněno podle výsledu jednání rady města dne 29. 3. 2023

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozdělení dotace pro sportovní organizovanou mládež do 18 let na
rok 2023 dle upravené přílohy podání.
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření ve výši 1 679 961 Kč z rezervy města (par. 6409,
pol. 5901) na dotace sportovním organizacím na rok 2023.

Poznámka: Bude upraveno podle výsledu jednání rady města dne 29. 3. 2023

Zpracoval:Eva Janoušková Datum:22.03.2023



Sportovní organizace, spolky

SK Telč, Drahoslav Feit
oddíly - lední hokej, fotbal, stolní tenis, volejbal
290 členů do 18 let

Sokol Telč, Alena Bláhová

oddíly - judo, rodiče a děti, karate, Kickbox, 3x moderní gymnastika, 
všeobecná gymnastika, Team-Gym

238 členů do 18 let

Jednota Orel Telč, David Kovář
oddíly - florbal, stolní tenis
60 členů do 18 let

BK Žabaři Telč, Ing. Milan Maleček
17 členů do 18 let

Krasobruslařský klub Telč z.s., Mgr. Petr Procházka
28 členů do 18 let 243 000

55 000
Florbal Telč z.s., Jaroslav Novák
118 členů do 18 let

Autoklub tourservis Telč z.s., Zbyněk Holý
1 (členem je jeho zákonný zástupce - vzhledem ke stanovám)

PDT volnočasový z.s., Klára Kovářová
lezecký kroužek
Croquet club Dynamo Telč z.s., Hana Hajnová

První dotace 2 024 705 1 569 000 4 174 961 0

SK Telč - druhá dotace 2022 468 760 468 760
Croquet Club Dynamo Telč - druhá dotace 2022 300 000 300 000

Krasobruslařský klub - druhá dotace 2022 16 000 16 000

Druhé dotace 784 760 784 760

Součet první a druhé dotace 2022 2 809 465 2 353 760

40 000

236 000

Požadavky a rozdělení dotace z rozpočtu města sportovním organizacím v Telči na rok 2023
na sportovní organizovanou mládež do 18 let

SPORTOVNÍ MLÁDEŽ 2023

Rozdělení dotace projednáno Komisí pro sport a volný čas 15.3.2023,
radou města ….....… 2023 a zastupitelstvem města .…..…. 2023

20 000 17 000

223 200 120 000

108 000 100 000

Požadavky 
2022

Vyplaceno 
2022

1 478 505 1 162 000

120 000 120 000

20 000 20 000

3 391 961

150 000

Požadavky 
2023

Dotace 
2023  Návrh 

komise

20 000

nežádají12 000 9 000 x

3 0003 000

34 00040 000 18 000

5 000
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KOMISE PRO SPORT A VOLNÝ ČAS 
 

zápis č. 2 ze dne 15.3.2023 
 
 
Zúčastnění členové komise 
předseda komise: Martin Navrátil 
tajemník komise: Jana Paulusová 
 
členové komise: Jaroslav Švec, Drahoslav Feit, Alena Bláhová, Milan Maleček, Luboš Paulus, David Kovář, Petr 
Procházka, Libor Slatinský, Zbyněk Holý, Vladimír Mazal, Lukáš Dvořáček 
 
nepřítomen: Jiří Plachý 
 
host: Vladimír Brtník - starosta města, Roman Fabeš ml. – člen rady 
 
 
 
Předseda komise Martin Navrátil přivítal přítomné členy Komise pro sport a volný čas. 
 
Předseda komise předložil členům komise výši příspěvků uvolněných z návrhu rozpočtu výdajů na rok 2023  
(2 720 000), pro doporučení Komise pro sport a volný čas. 
  
Komise se seznámila s návrhem rozdělení dotací na pořádání sportovních akcí v Telči.  
Požadavek organizací činí 120 000. Požadovanou výši dotací komise schválila bez připomínek.  
 
Komise se seznámila s návrhem rozdělení jednorázových dotací v oblasti sportu v Telči. Požadavek činí 105 000.  
Požadovanou výši dotací komise schválila s připomínkou podání žádosti Panského dvora Telč. Komise rozhodla 
vyzvat Panský dvůr Telč k nápravě tak, aby při příštím podání rozdělili žádanou částku na Dotace na pořádání 
sportovních akcí a Dotace na sportovní organizovanou mládež do 18 let v Telči, dle Pravidel pro přidělování dotací. 
Rozhodnutí o výši dotace pro Panský dvůr Telč komise přenechává radě města. 
 
Komise se seznámila s návrhem rozdělení dotací na sportovní organizovanou mládež do 18 let v Telči. Požadavky 
činí 4 174 961 Kč. Komise navrhuje vyhovět požadované výši těchto dotací v plném rozsahu, vzhledem k nárustu 
cen nájmů sportovišť (zvýšené ceny energií). Pokrácení těchto dotací by mělo pro sportovní organizace existenční 
následky. 
 
Je tedy požadováno 120 000 pro sportovní akce, 105 000 v jednorázových dotacích a 4 174 961 pro mládež. Celkem 
4 399 961 Kč. Vzhledem k částce uvolněné z rozpočtu (2 720 000) je rozdíl 1 679 961 Kč. Komise doporučuje radě 
tuto částku navýšit. Všichni přítomní o navýšení částky hlasovali a nikdo nebyl proti. 
 
Rozprava: 
Termín příštího setkání domluvíme až podle potřeb, nejlépe po 17h.  
 
 
 
Zapsala: Jana Paulusová, 15.3.2023 
 
Za správnost: Martin Navrátil 

Příloha 2: Zapis_sport2_150323.pdf (str.1)
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Podání pro jednání zastupitelstva města č.5 bod č.14

Název materiálu:
Dotace pro folklorní soubor Podjavořičan a pro Společnost telčské místní dráhy na rok
2023

Předkladatel:
Z pověření RM - RNDr. Eva Janoušková, Ph.D., vedoucí OKCR

Textová část:
Na jednání rady města dne 13. 3. 2023 byl předložen návrh Komise pro kulturu a cestovní ruch na
rozdělení dotace kulturním organizacím a spolkům na rok 2023.
Folklorní soubor Podjavořičan žádá dotaci ve výši 55 000 Kč a Společnost telčské místní dráhy žádá
dotaci ve výši 70 000 Kč. Vzhledem k tomu, že rada města může schválit dotaci pouze do výše 50 000
Kč, doporučuje rada města zastupitelstvu města schválit dotaci folklornímu souboru Podjavořičan ve
výši 55 000 Kč a Společnosti telčské místní dráhy dotaci ve výši 70 000 Kč.

Stanovisko RM:
Usnesení z 11. schůze rady města, dne 13.03.2023
UR 154-5/11/2023
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční dotaci ve výši 55 tisíc Kč kulturnímu
spolku Podjavořičan a dotaci ve výši 70 tisíc Kč Společnosti telčské místní dráhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje finanční dotaci ve výši 55 000 Kč kulturnímu spolku Podjavořičan a
dotaci ve výši 70 000 Kč Společnosti telčské místní dráhy.

Zpracoval:Eva Janoušková Datum:22.03.2023
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Podání pro jednání zastupitelstva města č.5 bod č.15

Název materiálu:
Volba Osadního výboru místní části města Telče Studnice

Předkladatel:
Z pověření RM - Mgr. Vladimír Brtník, starosta města

Textová část:
Na základě § 117 a § 120 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění může zastupitelstvo obce
zřídit ve své místní části osadní výbor. Jeho členy jsou občané, kteří mají trvalé bydliště v této části
obce. Členové osadního výboru jsou voleni oprávněnými voliči s trvalým pobytem v místní části
Studnice a z jejich středu je zvolen předseda osadního výboru. Předseda osadního výboru nemusí být
členem zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo města na svém 1. zasedání konaném dne 3.11.2014 usnesením č. UZ 12-10/1/2014
schválilo "Pravidla pro zřizování a činnost osadního výboru v místní části Studnice".

Volba osadního výboru proběhla dne 11.2.2023. Zúčastnilo se jí 33 voličů z celkového počtu 65
oprávněných osob, bylo odevzdáno 33 platných hlasovacích lístků.

Ze 7 navržených kandidátů bylo zvoleno 5 členů osadního výboru a 2 náhradníci:

Zvolení členové osadního výboru
1. Roman Neuwirt, věk 50 let, počet hlasů 29
2. František Krejčí, věk 54 let, počet hlasů 27
3. Vít Tetour, věk 36 let, počet hlasů 26
4. Miroslav Mařík, věk 64 let, počet hlasů 25
5. Josef Vítů, věk 27 let, počet hlasů 24

Náhradníci
6. Jan Staněk, věk 74 let, počet hlasů 20
7. Tomáš Mareček. věk 29 let, počet hlasů 17

Výsledky volby byly předány volební komisí starostovi města, který je předložil k projednání nejbližší
schůzi rady města a rada města poté nejbližšímu zasedání zastupitelstva města. Do termínu konání
schůze rady města se sešli členové nového osadního výboru, kteří zvolili ze svých řad předsedu a
návrh na jeho potvrzení předali bezodkladně starostovi města (dne 12. února 2023 byl jednomyslně
zvolen pan Roman Neuwirt).

Členové osadního výboru nabývají práv a povinností jmenováním Zastupitelstvem města Telče na 4
leté období, které začíná dnem jmenování a končí současně s volebním obdobím Zastupitelstva města
Telče. Jeho kompetence jsou definovány v § 121 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění. Vedle
nich zajišťuje osadní  výbor i  další  aktivity  v  místní  části  a  z  toho důvodu je  práce jeho členů
odměňována v souladu s § 84 odst. 2) písm. v) výše citovaného zákona odměnou - peněžitým plněním
poskytovaným fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města za výkon funkce členů
výborů, komisí a zvláštních orgánů obce. Časově neomezeným usnesením UZ 128-10/15/2005 o tom
rozhodlo zastupitelstvo města na svém 15. zasedání konaném dne 16.2.2005, přičemž výše byla
stanovena pro předsedu osadního výboru 400 Kč/měsíc a pro člena 150 Kč/měsíc.  Rada města
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doporučila  na  své  11.  schůzi  zastupitelstvu  města  zvýšit  výše  konkretizovaná  finanční  plnění
(odměny) na 800 Kč/měsíc pro předsedu osadního výboru a 300 Kč/měsíc pro každého člena. Částka
na odměny - peněžitá plnění je zahrnuta v rozpočtu města v § 6112, položka 5023.

Přílohy:
Zápis z volby osadního výboru.pdf

Stanovisko RM:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města zřídit v souladu s § 117 a § 120 zákona č. 128/2000 Sb,
o obcích v platném znění osadní výbor v místní části města Telče Studnice v počtu 5 členů ve složení:

Členové:
František Krejčí
Vít Tetour
Miroslav Mařík
Josef Vítů

Předseda :
Roman Neuwirt

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční plnění (odměnu) členům Osadního
výboru místní části města Telče Studnice ve výši dle textové části podání.

Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo města zřídilo v souladu s § 117 a § 120 zákona č. 128/2000 Sb, o obcích v platném
znění osadní výbor v místní části města Telče Studnice v počtu 5 členů ve složení:

Členové:
František Krejčí
Vít Tetour
Miroslav Mařík
Josef Vítů

Předseda :
Roman Neuwirt

2. Zastupitelstvo města schvaluje finanční plnění (odměnu) členům Osadního výboru místní části
města Telče Studnice ve výši dle textové části podání.

Zpracoval:Jana Matoušková, Vladimír Brtník, Roman Neuwirt Datum:02.03.2023



Zapis o vysledku volby Osadniho v¥boru mistni ¢asti mésta Telée-
Studnice konané dne 11. dnora 2023 ve volebni mistnosti

Osadniho vyboru ve Studnicich

Volebni komise pracovala ve slozeni: Bedfich Burian
Anezka Krejéova
Jana Matouskova

Zatatek hlasovani: 9,00 hod.

Konec hlasovani 11,00 hod.

Poéet opravnénych osob zapsanych v seznamu voliét: G5
Poéet opravnénych voliéi, kteri si vyzvedli ifedni obalky:

Poéet odevzdanych tyednich obalek: OS4Poéet platnych hlasovacich listku:

Pofadi kandidati podle poétu platnych hlast (do osadniho vyboru bylo voleno 5 élent, tzn. poradi 1 - 5
= zvoleni élenové; 6 � 7 = nahradnici):

Poradi Jménoa prijmeni Vék Poéet hlast
1. OMAN NEUWIAL (56) tf

at
4. MIROSLAV MA Ze wh
5. |JoSer Vi4) f7 a4
6 AN S7ANEK 74 20
7. WoMAll' MAREGEL 29 At

Zapis o vysledku voleb véetné volebni dokumentace preda volebni komise starostovi mésta, ktery jej
predloZi k projednani nejbliz8i schizi rady mésta a rada mésta poté nejblizSimu zasedani zastupitelstva
mésta. Do terminu konani schize rady mésta se sejdou élenové nového osadniho vyboru, ktefi zvoli ze
svych fad predsedu a navrh na jeho potvrzeni predaji bezodkladné starostovi mésta.

Clenové osadniho vyboru nabyvaji prav a povinnosti jmenovanim Zastupitelstvem mésta Telée na4 leté
obdobi, které zaéina dnem jmenovani a konéi souéasné s volebnim obdobim Zastupitelstva mésta Telée.

Skonéeno a podepsano dne 11. nora 2023 vM.bhhod.

Volebni komise: Bedyich Burian
Mésisicy efad TELC

588 56 TELC
25

Anezka Krejéova

Jana MatouSkova

Příloha 1: Zápis z volby osadního výboru.pdf (str.1)
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Podání pro jednání zastupitelstva města č.5 bod č.16

Název materiálu:
Rozprava
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Podání pro jednání zastupitelstva města č.5 bod č.17

Název materiálu:
Souhrn přijatých usnesení
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Podání pro jednání zastupitelstva města č.5 bod č.18

Název materiálu:
Závěr
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