7152/BBV/2021-BBVM
j.: UZSVM/BBV/6847/2021-BBVM

eská republika – Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových
se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2
za kterou právn jedná Mgr. Bc. František ech, MPA
editel odboru Odlou ené pracovišt B eclav
na základ P íkazu generálního editele . 6/2019 v platném zn ní
Územní pracovišt Brno
odbor Odlou ené pracovišt B eclav, nám stí T. G. Masaryka 3, 690 15 B eclav
O: 69797111
(dále jen „p evodce“)
a
Jihomoravský kraj
se sídlem Žerotínovo nám stí 449/3, 602 00 Brno
zastoupený Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem
k podpisu smlouvy pov en Mgr. Vladimír Šmerda,
len Rady Jihomoravského kraje, na základ pov ení ze dne 26. 11. 2020
O: 70888337, DI : CZ70888337
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX
(dále jen „nabyvatel“)
uzavírají podle § 22 zákona . 219/2000 Sb., o majetku eské republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, v platném zn ní (dále jen „zákon . 219/2000 Sb.“) a § 1746 a § 2055 a násl.
zákona . 89/2012 Sb., ob anský zákoník, v platném zn ní (dále jen „zákon . 89/2012 Sb.“) tuto

SMLOUVU O BEZÚPLATNÉM P EVODU
VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITÉ V CI
S OMEZUJÍCÍMI PODMÍNKAMI
. UZSVM/BBV/6847/2021-BBVM
1.

l. I.
eská republika je vlastníkem níže uvedené nemovité v ci:
Pozemek:
parcela . 2921/2, druh pozemku zastav ná plocha a nádvo í, zp sob ochrany památkov
chrán né území, rozsáhlé chrán né území
Na pozemku stojí stavba: bez p/ e, ob . vyb.,LV . 437
zapsaný na listu vlastnictví . 60000, pro kat. území Mikulov na Morav , obec Mikulov,
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním ú adem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním
pracovišt m B eclav.
(dále jen „p evád ný majetek“)

2. Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových je na základ bodu 14 l. CXVII ásti sto
sedmnácté zákona . 320/2002 Sb., o zm
a zrušení n kterých zákon v souvislosti
s ukon ením innosti okresních ú ad , ve zn ní pozd jších p edpis , p íslušný s p evád ným
majetkem hospoda it, a to ve smyslu § 9 zákona . 219/2000 Sb.
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l. II.
1. P evodce touto smlouvou bezúplatn p evádí nabyvateli vlastnické právo k p evád nému
majetku a nabyvatel je do svého výlu ného vlastnictví p ijímá.
2. Vlastnické právo k p evád nému majetku se bezúplatn p evádí z d vodu ve ejného zájmu,
v souladu s ustanovením § 22 odst. 3 zákona . 219/2000 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .
Na p evád ném pozemku se nachází stavba skleníku ve vlastní nabyvatele, který byl z ízen
pro ú ely vzd lávací, kulturní a práce s d tmi a mládeží.
3. Nabyvatel prohlašuje, že se seznámil s faktickým stavem p evád ného majetku.

1.

l. III.
P evodce i nabyvatel shodn prohlašují, že jim nejsou známy žádné skute nosti, které by
uzav ení této smlouvy bránily.

2.

Nabyvatel bere na v domí, že p evád ný majetek m že být dot en, se všemi souvisejícími
dopady, vedením inženýrských sítí, kdy v p ípad pochybností ohledn uložení inženýrských
sítí poskytnou nabyvateli bližší informace jednotliví (v úvahu p icházející) správci
inženýrských sítí.

3.

Nabyvatel bere na v domí, že p evád ný majetek se nachází na území III. a IV. zóny
Chrán né krajinné oblasti Pálava a na území soustavy Natura 2000 – pta í oblast Pálava.
Vlastník nemovité v ci musí dodržovat základní ochranné podmínky dle zákona
. 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis .

4. Nabyvatel je srozum n s omezeními vyplývajícími ze zp sobu ochrany, který je
u p evád ného majetku vyzna en na listu vlastnictví . 60000 pro k. ú. Mikulov na Morav .
5. Nabyvatel užíval ke dni uzav ení této smlouvy p evád ný majetek na základ smlouvy
o výp ce . UZSVM/BBV/1433/2020-BBVM. Smluvní strany konstatují, že smluvní vztah,
založený výše uvedenou smlouvou o výp ce, kon í dnem, p edcházejícím dni právních
ink zápisu vlastnického práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí.
6. P evodce prohlašuje, že mu není známo, že by na p evád ném majetku vázla n jaká další
omezení, závazky i právní vady.
l. IV.
1. Nabyvatel se zavazuje o p evád ný majetek ádn pe ovat a užívat jej pouze k ú el m
uvedeným v l. II. odst. 2. této smlouvy. V p ípad p evodu p evád ného majetku z d vodu
ve ejného zájmu nelze p evád ný majetek využívat ke komer ním i jiným výd le ným
el m, nelze jej pronajímat ani p enechávat do pachtu, ani takové nakládání strp t. Toto
omezení se sjednává na dobu 10 let od právních ú ink vkladu vlastnického práva dle této
smlouvy do katastru nemovitostí.
2. Nebude-li nabyvatel p evád ný majetek využívat ve ve ejném zájmu v souladu s ustanovením
l. II. odst. 2. této smlouvy, anebo bude-li p evád ný majetek využíván ke komer ním i jiným
výd le ným ú el m, anebo bude-li p evád ný majetek pronajímán i p enechán do pachtu,
nebo bude takové nakládání trp no, zaplatí nabyvatel p evodci smluvní pokutu ve výši 10 %
ceny zjišt né, kterou p evád ný majetek m l ke dni právních ú ink zápisu vlastnického
práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového p edpisu a p evodci rovn ž
vznikne právo na odstoupení od této smlouvy. Smluvní pokutu lze uložit i opakovan a to za
každé porušení jakékoli smluvní povinnosti uvedené v odst. 1. V p ípad opakovan uložené
smluvní pokuty musí p evodce nabyvateli vždy písemn oznámit, že bylo zjišt no porušení
smluvní povinnosti a termín, do kdy má být toto porušení smluvní povinnosti odstran no.
V p ípad , že nebude v tomto termínu porušení smluvní povinnosti nabyvatelem odstran no,
bude smluvní pokuta uložena opakovan .
3. Nabyvatel se zavazuje, že po dobu uvedenou v l. IV. odst. 1. této smlouvy, tj. po dobu 10 let
od právních ú ink vkladu vlastnického práva pro nabyvatele dle této smlouvy do katastru
nemovitostí nep evede (ani z ásti), jinak nezcizí ani nezatíží ve prosp ch t etí osoby
evád ný majetek. V p ípad porušení tohoto závazku se nabyvatel zavazuje zaplatit
evodci smluvní pokutu ve výši ceny tohoto p evád ného majetku obvyklé v daném míst
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a ase v dob porušení závazku, nejmén však ve výši ceny zjišt né dle cenového p edpisu
platného ke dni nabytí p evád ného majetku nabyvatelem. Úhradou této smluvní pokuty
závazek nep evést, jinak nezcizit ani nezatížit p evád ný majetek zaniká.
4. Nabyvatel je však oprávn n p evád ný majetek v nezbytném rozsahu smluvn zatížit v cným
emenem pro ú ely z ízení, provozu a údržby sít technického vybavení a ve ejn
prosp šné stavby, pop ípad k zajišt ní nezbytného p ístupu vlastníka k jeho stavb .
5. Úhradu smluvních pokut dle odst. 2. a 3. tohoto lánku provede nabyvatel ve lh
15 dn
ode dne, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty p evodcem písemn vyzván (tj. ode dne, kdy
mu výzva k úhrad bude doru ena).
6. Bude-li zjišt ní smluvní pokuty dle odst. 2. nebo dle odst. 3. tohoto lánku spojeno s náklady
na vypracování znaleckého posudku, p ípadn s jinými ú eln vynaloženými náklady,
zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady, a to ve lh
15 dn poté, kdy bude k jejich
zaplacení p evodcem písemn vyzván.
7. P evodce je oprávn n kdykoliv b hem lh ty, stanovené v l. IV., odst. 1. kontrolovat, zda jsou
všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu
evodci poskytnout odpovídající sou innost.
8. Nabyvatel je povinen vždy do 31. 1. následujícího roku p edat p evodci pravdivou a úplnou
písemnou zprávu o pln ní podmínek souvisejících s p evodem z d vodu ve ejného zájmu
(viz. l. II., odst. 2.) za rok p edcházející, tj. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve
ve ejném zájmu a k jehož zachování se nabyvatel v této smlouv zavázal, apod. Za porušení
tohoto závazku uhradí nabyvatel p evodci smluvní pokutu ve výši 2.000,00 K , a to ve lh
15 dn poté, kdy bude k jejímu zaplacení p evodcem písemn vyzván.
9. Odstoupení od této smlouvy p evodcem se nedotýká povinnosti nabyvatele zaplatit pen žitá
pln ní, na jejichž úhradu dle této smlouvy vznikl p evodci nárok do data ú innosti odstoupení.
10. Odstoupení od smlouvy musí být v písemné form a nabývá ú innosti dnem doru ení
nabyvateli. Odstoupením se závazky z této smlouvy ruší od po átku a smluvní strany si vrátí
vše, co si splnily, krom pen žitých pln ní, na jejichž úhradu vznikl p evodci nárok do data
innosti odstoupení.

l. V.
1. Vlastnické právo k p evád nému majetku nabývá nabyvatel zápisem do katastru nemovitostí.
Okamžikem právních ú ink zápisu na nabyvatele p echázejí veškerá práva a povinnosti
spojená s vlastnictvím a užíváním p evád ného majetku.
2. Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad vlastnického práva dle této smlouvy do katastru
nemovitostí podává p evodce.
3. Pokud by p íslušným Katastrálním ú adem byl návrh na zápis vlastnického práva
k p evád nému majetku dle této smlouvy pro nabyvatele pravomocn zamítnut, ú astníci této
smlouvy se zavazují k sou innosti sm ující k napln ní v le obou smluvních stran.

1.

l. VI.
Smlouva je platn uzav ena okamžikem schválení p íslušným ministerstvem podle
ustanovení § 22 zákona . 219/2000 Sb.

2.

Smlouva nabývá ú innosti dnem uve ejn ní v registru smluv v souladu se zákonem
. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách ú innosti n kterých smluv, uve ej ování t chto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zn ní pozd jších p edpis .

3.

P evodce zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uve ejn ní bez zbyte ného odkladu,
nejpozd ji však do 30 dn od platného uzav ení smlouvy. P evodce p edá nabyvateli doklad
o uve ejn ní smlouvy v registru smluv podle § 5 odst. 4 zákona . 340/2015 Sb., o registru
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smluv, ve zn ní pozd jších p edpis , jako potvrzení skute nosti, že smlouva nabyla
innosti.
4.

Pro ú ely uve ejn ní v registru smluv smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva
neobsahuje žádné obchodní tajemství.

5.

Smluvní strany berou na v domí, že jsou svými projevy vázány od okamžiku podpisu této
smlouvy.

6.

Smluvní strany se dohodly, že není-li v této smlouv stanoveno jinak, ídí se práva
a povinnosti smluvních stran zákonem . 89/2012 Sb. a zákonem . 219/2000 Sb.

7.

Smluvní strany se dohodly, že jakékoli zm ny a dopl ky této smlouvy jsou možné pouze
písemnou formou, v podob oboustrann uzav ených, vzestupn
íslovaných dodatk
smlouvy.

8.

Poplatkové a da ové povinnosti spojené s touto smlouvou se ídí p íslušnými právními
edpisy.

9.

Tato smlouva je vyhotovena v p ti stejnopisech.
evodce obdrží dv vyhotovení, jedno
vyhotovení obdrží nabyvatel, jedno vyhotovení bude ur eno pro p íslušné ministerstvo
a jedno vyhotovení bude použito k zápisu vlastnického práva vkladem do katastru
nemovitostí.

10. Nedílnou sou ástí této smlouvy je doložka dle zákona .: 129/2000 Sb., o krajích (krajské
ízení), ve zn ní pozd jších p edpis .
11. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzav ely svobodn a vážn , nikoliv z p inucení
nebo omylu. Na d kaz toho p ipojují své vlastnoru ní podpisy.
V B eclavi dne 26. 1. 2022

V Brn

dne 10. 1. 2022

eská republika – Ú ad pro zastupování
státu ve v cech majetkových

…………………………….…………………..
Mgr. Bc. František ech, MPA
editel odboru
Odlou ené pracovišt B eclav

…………………………….…………………..
Mgr. Vladimír Šmerda
len Rady
Jihomoravského kraje

íloha:
Doložka dle zákona . 129/2000 Sb., o krajích (krajské z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis
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DOLOŽKA
ve smyslu ust. § 41 zákona . 128/2000 Sb., o obcích
(obecní z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis

Jihomoravský kraj prohlašuje, že veškeré podmínky podmi ující platnost právního jednání kraje
byly spln ny v souladu s ust. § 23 zákona . 129/2000 Sb., o krajích (krajské z ízení), v platném
zn ní.
Bezúplatné nabytí nemovité v ci, a to pozemku parcela . 2921/2 (hodnota v ú etní evidenci
8 661,00 K ) v k. ú. Mikulov na Morav , obec Mikulov, z vlastnictví eské republiky
do vlastnictví m sta B eclav, v etn souhlasu kraje s podmínkami uvedenými v l. IV. smlouvy,
bylo schváleno na 8. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje, konaném dne 16. 12. 2021,
usnesení .814/21/Z8

V Brn

dne 10. 1. 2022

…………………………………….
Mgr. Vladimír Šmerda
len Rady
Jihomoravského kraje
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