
V
cás av

Pro jednání Zastupitelstva města Čáslavi
konané dne 01.11.2021
Číslo zprávy:

Nakládání s nemovitým majetkem města

Návrh na usneseni:
Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje:

a) uzavření soudního smíru s Mgr. L H ve znění dle důvodové zprávy.
b) uzavřeni kupní smlouvy s Mgr. L H jako prodávajÍcÍm na pozemky parč. č. 214/3 -

ostatní plocha, ostatní komunikace a pozemek parč. č. 214/5 - ostatní plocha, ostatní
komunikace, v k.ú. Čáslav za kupní cenu 100,- KČ.

Zpracovali:Ing. Iveta Motyčková, vedoucí Odboru správy maj

Mgr. Tomáš Hobl, právní zástupce města

Důvodová zpráva
Usnesením zastupitelstva Města Čáslav č. ZM/129/2020 ze dne 14.12.2020 bylo schváleno
majetkoprávní vypořádání s Mgr. L H jakož i přIsIušnými společenstvImi vlastníků
jednotek, které se týká pozemků v k.ú. Čáslav, konkrétně:

- pozemek parč. č. 214/1- ostatní plocha, ostatní komunikace,
- pozemek parč. č. 214/2 - ostatní plocha, zeleň
- pozemek parč. č. 214/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- pozemek parč. č. 214/4 - ostatní plocha, zeleň,
- pozemek parč. č. 214/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- pozemek parč. č. 215/1- zahrada,
- pozemek parč. č. St. 1563/2 - zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek parč. č. St. 1564 - zastavěná plocha a nádvoří.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řešeni komplexní bylo jednáno následně se všemi zúčastněnými
subjekty za účelem naplněni uvedeného usneseni. Jedním ze zúčastněných subjektů je i SpolečenstvI
vlastníků v Cp. 1237 a 1238, Dusíkova, Čáslav, lČ: 02056160, se sídlem Dusíkova 1238/20, Čáslav, který
za účelem zÍskánjfinančnÍch prostředků na nákup nemovitostíod Mgr. Ha žádá o úvěr. Z uvedeného
důvodu muselo být navrhované řešeni upraveno s tím však, že ve svém důsledku je řešeni obdobné
tomu, co bylo již jednou zastupitelstvem schvalováno.



Nicméně, aby Město Čáslav postupovalo transparentně v souladu s právními předpisy, zejména
zákonem č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, předkládá tímto zastupitelstvu návrh konkrétního řešení,
které by mělo být následujIcŕ

l) Společenství vlastníků v Cp. 1237 a 1238, Dusíkova, Čáslav, lČ: 02056160, se sídlem Dusíkova
1238/20, Čáslav, odkoupí od Mgr. H :

- pozemek parč. č. 214/2 - ostatní plocha, zeleň resp. jeho část oddělenou geometrickým
plánem a označeným nově jako pozemek parč. č. 214/6,

- pozemek parč. č. 214/4 - ostatní plocha, zeleň,
- pozemek parč. č. 215/1- zahrada,
- pozemek parč. č. St. 1563/2 - zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek parč. č. St. 1564 - zastavěná plocha a nádvoří,

za kupní cenu 1500 000,- KČ.

2) Společenství vlastníků jednotek jablonského 1228, Čáslav, lČ: 24168289, se sídlem
jablonského 1228, 286 01Čáslav, odkoupí od Mgr. H

- pozemek parč. č. 214/2 - ostatní plocha, zeleň resp. jeho část po odděleni pozemku parč. č.214/6 geometrickým plánem a označeným nově jako pozemek parč. č. 214/6,

za kupní cenu 250 000,- KČ.

3) Město Čáslav uzavře s Mgr. Ha smír, kterým bude určeno, že výlučným vlastníkem
pozemku parč. č. 214/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, je Město Čáslav a vezme zpět
žalobu o určení vlastnictví k pozemku parč. č. 214/2 a zaplacení částky 183 546,- KČ a náklady
řIzenI nebudou vzájemně účtovány. Zároveň Mgr. H se vzdá veškerých svých nároků vůči
Městu Čáslav z titulu vydání bezdůvodného obohacení za užÍvání shora uvedených pozemků
Městem Čáslav.

4) Město Čáslav uzavře s Mgr. H kupní smlouvu, kterou odkoupí od Mgr. H za 100,- KČ
pozemek parč. č. 214/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace a pozemek parč. č. 214/5 -
ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Čáslav.

5) Město Čáslav odprodá Společenství vlastníků v Cp. 1237 a 1238, Dusíkova, Čáslav, lČ:
02056160, se sídlem Dusíkova 1238/20, Čáslav, pozemek parč. č. St. 1563/1- zastavěná plocha
a nádvoříza 100,- KČ.

Uvedené řešení je v zájmu Města Čáslav, jelikož získá zcela do svého vlastnictví (resp. bude
jednoznačně určeno, že je vlastníkem pozemků) parč. č. 214/3 - ostatní plocha, ostatní
kom unikace, pozemek parč. č. 214/1 - ostatní plocha, ostatní kom unikace, parč. č. 214/5 - ostatní
plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Čáslav. Mgr. H naopak již po Městu nebude vymáhat žádné
nároky (vydání bezdůvodného obohacení), jelikož tyto budou kompenzovány tím, že Město Čáslav
po něm ve shora uvedeném soudním řízenI požadovalo částku 183 546,- KČ.



Shora uvedená společenství vlastníků jednotek zIskajI do vlastnictvI pozemky zeleně v okolí
svých bytových domů Cp. 1237, 1238, 1228, jakož i pozemky pod domem Cp. 1237 a 1238.

Mgr. H již nebude po nikom tedy (ani po Městu Čáslav, ani po SVJ) požadovat vydáni
bezdůvodného obohaceníza užIvánI uvedených pozemků. Město Čáslav na jednu stranu vlastnictví
k některým pozemkům převede, na druhou stranu získá do vlastnictví pozemky pod komunikacemi
a hlavní finanční vypořádání proběhne mezi SVJ a Mgr. H Uvedené řešení je tedy v zájmu
Města Čáslav a bude tím vyřešen letitý problém v dané lokalitě.

V rámci soudního řIzenI tedy Město Čáslav hodlá navrhnout schválení soudního smíru mezi
Mgr. Haldou a Městem Čáslav, který tvoří přílohu této důvodové zprávy.

Zároveň přIIohou je návrh kupní smlouvy na koupi shora uvedených pozemků od Mgr. H .
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I
ADVOKÁT

Mgr. Tomáš Hobl, 286 01 Čáslav, Žižkovo nám. Č. p. 2, IČ: 71471740, evid. č. ČAK 12448
e - mail:

ID datové schránky: spbhirb
tel./fax:

Vyřizuje: Mgr. Hobl

l) Prodávající:

2) Kupující:

Mgr. Li H
bytem
na straně jedné a

Město Čáslav, IČ: 00236021
se sídlem Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
zastoupené: JUDr. Vlastislav Málek, starosta
na straně druhé

tato

KUPNÍ SMLOUVA

I.
Prodávající, tedy Mgr. L Ha prohlašuje, že na základě nabývacích titulů

zapsaných v evidenci katastrálního úřadu, má ve svém výlučném vlastnictví mimo jiné
nemovitost, a to:

- pozemek parč. č. 214/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- pozemek parč. č. 214/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

vše v k.ú. Čáslav.

Tato nemovitost je zapsána na listu vlastnictví č. 1298 pro k.ú. a obec Čáslav, okres
Kutná Hora u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora.

Prodávající prohlašuje, že žádným právním jednáním, které není v katastru
nemovitostí vyznačeno, nepřevedl výše uvedené nemovitosti ani ideální podíl či fýzický podíl
na jinou osobu a je tudíž oprávněn s výše uvedenými nemovitostmi nakládat.

Kupující prohlašuje, že se seznámil s právním i faktickým stavem shora specifikované
nemovitosti, a to zejména prostřednictvím osobní prohlídky a z výpisu z katastru nemovitostí,
a shledal ji ve stavu vyhovujícím jeho záměrům.

II.
Touto kupní smlouvou prodává prodávající Mgr. L H kupujícímu pozemek:

- pozemek parč. č. 214/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- pozemek parč. Č.'"214/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

se všemi součástmi a příslušenstvím v k.ú. Čáslav.



Kupní cena výše uvedené nemovitosti byla mezi účastníky stanovena dohodou ve výši
100,--KČ, tj. slovy sto korun českých.

Kupní cena byla stanovena s ohledem na to, že na pozemku se nachází pozemní
komunikace ve vlastnictví kupujícího a pozemek nelze jinak využít.

Kupující prohlašuje, že výše uvedenou nemovitost za výše uvedenou kupní cenu do
svého vlastnictví kupuje a do vlastnictví přijímá.

III.
Kupní cena ve výši 100,- KČ bude kupujícím uhrazena nejpozději do 30-ti dnů ode dne

provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle této smlouvy. Tím bude
kupní cena vypořádána.

Kupní cena bude uhrazena na účet prodávajícího vedený u
č.ú ,V S

V případě, že kupní cena nebude ve stanoveném termínu do úschovy složena, má
prodávající oprávnění od této smlouvy jednostranně odstoupit.

IV.
Prodávající prohlašuje, že na převáděné nemovitosti neváznou žádná břemena, závady

ani dluhy, které by bránily tuto kupní smlouvu uzavřít.
Prodávající a kupující dále podpisem této kupní smlouvy stvrzují, že uhrazením kupní

ceny nebudou mít vůči sobě žádných vzájemných závazků a pohledávek a to zejména z titulu
bezdůvodného obohacení, které případně do dne podpisu této kupní smlouvy vzniklo na
straně kupující užíváním nemovitostí prodávajícího. Pokud by nějaká pohledávka existovala a
účastníci by při podpisu na ni mohli jen pomyslet, vzdávají se jí.

V.
Učastníci této smlouvy se dohodli, že nebezpečí nahodilého zhoršení předmětu

převodu přejde na kupujícího dnem převzetí předmětné nemovitosti, přičemž převáděná
nemovitost se považuje za předanou v den provedení vkladu vlastnického práva dle této kupní
smlouvy do katastru nemovitostí.

VI.
Kupující prohlašuje, že před podpisem této smlouvy se řádně seznámil se stavem

převáděné nemovitosti, a že tuto nemovitost do svého vlastnictví kupuje, a to ve stavu, který
byl při těchto prohlídkách zjištěn.

VII.
Účastníci žádají, aby dle této smlouvy byly provedeny změny v katastru nemovitostí u

Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Kutná Hora.
Pro případ, že by katastrální úřad z formálních důvodů zamítl vklad vlastnického

práva, zavazují se účastníci, že si poskytnou vzájemnou součinnost při odstranění těchto
formálních nedostatků. Pokud by došlo k situaci, že je nemožné, a to z jakýchkoliv důvodů,
povolit vklad vlastnickéÚ práva, pak se má za to, že účastníci od této smlouvy odstoupili a
zavazují se vrátit si vzájemné plnění.

VIII.



Účastníci této kupní smlouvy prohlašují, že tato je projevem jejich svobodné a vážné
vůle, že jim nejsou známy žádné překážky faktické ani právní, které by bránily tuto smlouvu
uzavřít a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Uzavření této kupní smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem Města Čáslav na
zasedání konaném dne a to usnesením č

Účastníci souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv na webových stránkách
Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
zveřejnění zajistí kupující. Prodávající prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě
nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku.

V dne .........2021 V dne .........2021

prodávající kupující



ADVOKÁT
Mgr. Ing. Pavel Bezouška, 286 01 Čáslav, Žižkovo nám. č. p. 2, IČ: 66224586, evid. č. ČAK 4014

e - mail:
ID datové schránky: r9khx8i

tel./fax:
Vyřizuje: Mgr. Hobl/sp. zn. 215050

Okresnímu soudu v Kutné Hoře

K sp.zn. 8 C 107/2016

Žalobce: Město Čáslav, IČ: 00236021
se sídlem Čáslav-Staré Město, nám. Jana Žižky z Trocnova Ill
jednající místostarostou města JUDr. Vlastislavem Málkem

Zastoupen: Mgr. Ing. Pavlem Bezouškou - advokátem
se sídlem Žižkovo nám. č.p. 2, Čáslav

Žalovaný: Mgr. Li Ha ,
bytem

Zastoupen: Mgr. Ja Au - advokátem
se sídlem

JEDNOU

NÁVRH NA SCHVÁLENÍ SOUDNÍHO SMÍRU

I.
Žalobce podal proti žalovanému žalobu o určení vlastnického práva k pozemku parč.

č. 214/1 a 214/2 v k.ú. Čáslav a zároveň žalobu o zaplacení dlužné Částky ve výši 183.564,-
KČ s příslušenstvím.

Účastníci vedeni snahou narovnat svá sporná práva, a to i mimo tento spor, opakovaně
jednali o možném smírném řešení věci, kdy za uvedeným účelem bylo řízení opakovaně
přerušováno a jednání odročována. Nicméně účastníci dospěli k dohodě a proto si dovolují
navrhnout, aby soud schválil níže uvedený smír.

II.
Účastníci navrhují, aby soud schválil rozsudkem tento jejich smír:

I.

II.

Určuje se, že vlastníkem pozemku parč. Č. 214/1 - ostatní plocha, ostatní
komunikace, v k.ú. Čáslav, zapsaném u Katastrálního úřadu pro Středočeský
kraj, Katastřální pracoviště Kutná Hora na listu vlastnictví č. 1298, je Město
Čáslav.
Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.



III.
Dále žalobce bere zpět svou žalobu o zaplacení částky 183.564,- KČ s příslušenstvím a

stejně tak o určení vlastnického práva k pozemku parc. č. 214/2 v k.ú. Čáslav. Vzhledem
k uvedenému smíru se účastníci dohodli, že žádný z účastníků nebude účtovat náklady řízení.
Zároveň uzavřením tohoto smíru se žalovaný vzdává veškerých nároků vůči žalobci z titulu
vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemků parc. č. 214/2 v k.ú. Čáslav.

Žalobce tedy navrhuje, aby soud rozhodl tak, že:

I. Řízení o zaplacení Částky 183.564,- KČ s příslušenstvím se zastavuje.
II. Řízení o určení vlastnického práva k pozemku parč. č. 214/2 v k.ú. Čáslav se

zastavuje.
iii. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

Závěrem oba účastníci shodně navrhují, aby soud schválil tento smír bez nařízení
jednání, nebo v případě nařízení jednání se účastníci z tohoto omlouvají a žádají schválit smír
v jejich nepřítomnosti.

V Čáslavi dne 2021

Město Čáslav

V Českém Krumlově dne ...........2021

Mgr. Li Ha


