
 

 

Zastupitelstvo města Chropyně 
 

Datum jednání: 20.06.2018 Číslo jednání: 25 Číslo materiálu: 0042-ZM2018 
 
 

Majetkoprávní záležitosti 
 
Předkladatel: Veronika Langrová 
Důvod předložení: Na základě uloženého úkolu 
 
 
Podbod č. 1:  Dodatek č. 1 k darovací smlouvě s TJ Chropyně, z. s. 
 
Přílohy: 
Žádost TJ 
darovací smlouva ze dne 3.4.2017 
Dodatek č. 1 
 
Návrh usnesení:  
Za s t u p i te l s tv o  m ě s ta  C h r o p y n ě  s c h v a l u j e  
uzavření Dodatku č. 1 k darovací smlouvě ze dne 03.04.2017 mezi městem Chropyně a Tělovýchovnou 
jednotou Chropyně se sídlem Hanácké náměstí 552, 768 11 Chropyně, IČ: 00545333, jejímž předmětem je 
poskytnutí peněžitého daru na nákup laviček pro házenkářské hřiště v Chropyni. 
 
 
Důvodová zpráva:  
TJ Chropyně, z. s., se sídlem Hanácké náměstí 552, 678 11 Chropyně, požádala o schválení změny účelu užití 
peněžitého daru, který jim byl poskytnut na vybudování tribuny. Vzhledem k tomu, že se tento záměr ukázal 
být nerealizovatelný, rozhodla se TJ Chroypně, z. s., zakoupit za tento obnos lavičky. 

Darovací smlouvu schválilo Zastupitestvo města Chropyně dne 29.03.2017. Dodatek č. 1 řeší změnu účelu 
použití peněžitého daru. 

Rada města Chropyně doporučuje Zastupitelstvu města Chropyně dodatek č. 1 k darovací smlouvě schválit. 

 
 
Podbod č. 2:  Prodej stavebního pozemku p. č. 180/10 v lokalitě Podlesí v k. ú. Chropyně 
 
Přílohy: 
zveřejnění Podlesí 2018 + mapa + podmínky 
 
Návrh usnesení:  
Za s t u p i te l s tv o  m ě s ta  C h r o p y n ě  s c h v a l u j e  
prodej pozemku parcela číslo 180/10 o výměře 701 m2 v katastrálním území Chropyně manželům 

, nar.  a , nar. , oba bytem  za 
cenu 510 Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 2. 

 
 
 
Důvodová zpráva:  
Rada města Chropyně projednala nabídku na odkoupení pozemku parcela číslo 180/10 (pomocné číslo 20) o 
výměře 701 m2 v lokalitě Podlesí v katastrálním území Chropyně za cenu 510 Kč/m² od manželů  
a , , za účelem výstavby rodinného domu. Jmenovaní sou-
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hlasí s dodržením regulačních podmínek výstavby a s podmínkami prodeje, které jsou uvedeny ve zveřejnění 
záměru prodeje nemovitostí. Záměr prodeje byl zveřejněn od 16.02. do 05.03.2018. 
 

Současně bude kupující hradit náklady spojené se zajištěním inženýrských sítí na počet m², což u parcely číslo 
180/10 činí 2.313 Kč,  poplatek za vytýčení pozemku ve výši 600 Kč, náklady spojené s připojením nemovitosti 
k distribuční síti elektřiny ve výši 12.500 Kč, náklady spojené s připojením nemovitosti k vodovodnímu řadu ve 
výši 5.000 Kč, sepis smlouvy, správní poplatek a jiné výdaje související s podáním vkladu na převod nemovi-
tosti do katastru nemovitostí.  
 

Rada města Chropyně doporučuje Zastupitelstvu města Chropyně prodej pozemku schválit. 

 
 
Podbod č. 3:  Prodej stavebního pozemku p. č. 192/18 v lokalitě Podlesí v k. ú. Chropyně 
 
Přílohy: 
zveřejnění Podlesí 2018 + mapa + podmínky 
 
Návrh usnesení:  
Za s t u p i te l s tv o  m ě s ta  C h r o p y n ě  s c h v a l u j e  
prodej pozemku parcela číslo 192/18 o výměře 588 m2 v katastrálním území Chropyně panu 

 nar. , bytem  za cenu 530 Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 3. 

 
 
 
Důvodová zpráva:  
Rada města Chropyně projednala nabídku na odkoupení pozemku parcela číslo 192/18 (pomocné číslo 23) o 
výměře 588 m2 v lokalitě Podlesí v katastrálním území Chropyně za cenu 530 Kč/m² od pana , 

 za účelem výstavby rodinného domu. Jmenovaný souhlasí s dodržením regu-
lačních podmínek výstavby a s podmínkami prodeje, které jsou uvedeny ve zveřejnění záměru prodeje nemo-
vitostí. Záměr prodeje byl zveřejněn od 16.02. do 05.03.2018. 
 

Současně bude kupující hradit náklady spojené se zajištěním inženýrských sítí na počet m², což u parcely číslo 
192/18 činí 1.940 Kč,  poplatek za vytýčení pozemku ve výši 600 Kč, náklady spojené s připojením nemovitosti 
k distribuční síti elektřiny ve výši 12.500 Kč, náklady spojené s připojením nemovitosti k vodovodnímu řadu ve 
výši 5.000 Kč, sepis smlouvy, správní poplatek a jiné výdaje související s podáním vkladu na převod nemovi-
tosti do katastru nemovitostí.  
 

Rada města Chropyně doporučuje Zastupitelstvu města Chropyně prodej pozemku schválit. 

 

 
 
Podbod č. 4:  Odkoupení podílu pozemku p. č. 1039/8 v lokalitě Tyršova v k. ú. Chropyně 
 
Přílohy: 
mapa pozemku p.č. 1039/8 
 
Návrh usnesení:  
Za s t u p i te l s tv o  m ě s ta  C h r o p y n ě  s c h v a l u j e  
odkoupení 1/24 podílu pozemku parcela číslo 1039/8 od paní , nar. , bytem 

 za cenu 10.125 Kč. Odkoupení 1/24 podílu pozemku parcela číslo 1039/8 od paní 
, nar. , bytem  za cenu 10.125 Kč. Odkoupení 1/12 

podílu pozemku parcela číslo 1039/8 od paní , nar. , bytem  
 za cenu 20.250 Kč. Veškeré náklady spojené s převodem podílů pozemku hradí město Chropyně. 
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Důvodová zpráva:  
Paní , bytem  paní , bytem  a paní  bytem 

, nabízejí městu Chropyně odkoupení svých spoluvlastnických podílů na pozemku parcelní číslo 
1039/8 o výměře 810 m2 v katastrálním území Chropyně za cenu 300 Kč/m2  s tím, že veškeré náklady spojené 
s vykoupením podílů pozemku uhradí město Chropyně. Pozemek se nachází na ulici Tyršova. 

Cena za podíl 1/12 pozemku p.č. 1039/8 paní  při ceně 300 Kč/m2  činí 20.250 Kč. 

Cena za podíl 1/24 pozemku p.č. 1039/8 paní  při ceně 300 Kč/m2 činí 10.125 Kč. 

Cena za podíl 1/24 pozemku p.č. 1039/8 paní  při ceně 300 Kč/m2 činí 10.125 Kč. 

Odbor výstavby a životního prostředí ve věci doplňuje následující: 

V každém případě je žádoucí, aby byly pozemky veřejných prostranství ve vlastnictví města Chropyně. Ne jinak 
je tomu v řešeném případě.  Pádným důvodem pro vykoupení  řešených spoluvlastnických podílů je také za-
mýšlená regenerace panelového sídliště, která je v současnosti projektově připravena a pro příští rok se oče-
kává realizace v případě obdržení finanční dotace. 

Rada města Chropyně doporučuje Zastupitelstvu města Chropyně vykoupení uvedených podílů pozemků 
schválit. 

 
 
Podbod č. 5:  Prodej stavebního pozemku p. č. 180/9 v lokalitě Podlesí v k. ú. Chropyně 
 
Přílohy: 
zveřejnění Podlesí 2018 + mapa + podmínky 
 
Návrh usnesení:  
Za s t u p i te l s tv o  m ě s ta  C h r o p y n ě  s c h v a l u j e  
prodej pozemku parcela číslo 180/9 o výměře 580 m2 v katastrálním území Chropyně panu , 
nar. , bytem  za cenu 500 Kč/m2 dle důvodové zprávy bod č. 5. 

 
 
 
Důvodová zpráva:  
Rada města Chropyně projednala nabídku na odkoupení pozemku parcela číslo 180/9 (pomocné číslo 26) o 
výměře 580 m2 v lokalitě Podlesí v katastrálním území Chropyně za cenu 500 Kč/m² od , 

 za účelem výstavby rodinného domu. Jmenovaný souhlasí s dodržením regulačních 
podmínek výstavby a s podmínkami prodeje, které jsou uvedeny ve zveřejnění záměru prodeje nemovitostí. 
Záměr prodeje byl zveřejněn od 16.02. do 05.03.2018. 
 

Současně bude kupující hradit náklady spojené se zajištěním inženýrských sítí na počet m², což u parcely číslo 
180/9 činí 1.914 Kč,  poplatek za vytýčení pozemku ve výši 600 Kč, náklady spojené s připojením nemovitosti k 
distribuční síti elektřiny ve výši 12.500 Kč, náklady spojené s připojením nemovitosti k vodovodnímu řadu ve 
výši 5.000 Kč, sepis smlouvy, správní poplatek a jiné výdaje související s podáním vkladu na převod nemovi-
tosti do katastru nemovitostí.  
 

Rada města Chropyně doporučuje Zastupitelstvu města Chropyně prodej pozemku schválit. 

 
 
Návrh usnesení: 
 
 
Důvodová zpráva: 
 









Dodatek č. 1 k darovací smlouvě

Smluvní strany:

Město Chropyně

se sídlem nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně
IČ: 00287245
zast. starostkou Ing. Věrou Sigmundovou
(dále jen „dárce“)

a

Tělovýchovná jednota Chropyně

se sídlem Hanácké náměstí 552, 768 11 Chropyně
IČ: 00545333
zast. Ing. Stanislavem Dřímalem, předsedou spolku 
(dále jen „obdarovaný“)

1.
Darovací smlouva uzavřená dne 3. 4. 2017, jejímž předmětem bylo poskytnutí daru 

50.000,- Kč se mění takto:
čl. I. zní: „Předmětem této smlouvy je poskytnutí peněžitého daru ve výši 50.000,- Kč, slovy:  

padesátisíckorunčeských na nákup laviček pro házenkářské hřiště v Chropyni.“

2.
Ostatní ustanovení darovací smlouvy zůstávají nezměněna. 

3.
Tento dodatek bych schválen Zastupitelstvem města Chropyně usnesením č……….. ze 

dne…………

V Chropyni dne…………….

…………………………………….. ……………………………………….
dárce obdarovaný














