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plynovodu na pozemku parc. č. 245 v k. ú. Plešovec, číslo stavby: 8800080985“, včetně jeho součás-
tí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, v celkové délce 16,09 m, za jednorázovou úplatu 
500,-- Kč. Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a náklady spojené s řízením o povo-
lení vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí, jakož i ostatní náklady s uzavřením této 
smlouvy se zavazuje v celém rozsahu uhradit firma RWE GasNet, s.r.o., a

Bod č. 2
Důvodová zpráva: Rada města projednala návrh Smlouvy číslo 9900075154/1/2015 o zřízení věcného břemene mezi 

firmou RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klišská 940, IČO: 27295567 a městem Chro-
pyně, se sídlem náměstí Svobody 29 Chropyně, IČ: 00287245,  na zatíženou nemovitost - pozemek 
parcelní číslo 521/15 v lokalitě Pazderna, v k.ú. Chropyně, jejímž předmětem je umístění plynáren-
ského zařízení realizované pod názvem „STL plynovodní přípojka pro rodinný dům č.p. 330 v obci 
Chropyně, část obce Chropyně, číslo stavby: 9900075154“, včetně jeho součástí, příslušenství, opěr-
ných a vytyčovacích bodů, v celkové délce 3,5 m. 

Ve smyslu platného znění zásad města pro určení výše úplaty tato není počítána. Dle článku 4 uve-
dených zásad je hodnota břemene 0,-- Kč, protože investorem je fyzická osoba a jedná se o připojení 
rodinného domu k technické infrastruktuře. Investor, , , , naro-
zený  podá návrh na zápis věcného břemene dle této smlouvy do katastru nemovi-
tostí a ponese náklady s tím spojené.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uzavření smlouvy schválit.

Příloha číslo 0192-15ZM-P02

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Chropyně

s c h v a l u j e

Smlouvu číslo 9900075154/1/2015 o zřízení věcného břemene mezi firmou RWE GasNet, s.r.o., se 
sídlem Ústí nad Labem, Klišská 940, IČO: 27295567 a městem Chropyně, se sídlem náměstí Svobo-
dy 29 Chropyně, IČ: 00287245,  na zatíženou nemovitost - pozemek parcelní číslo 521/15 v lokalitě 
Pazderna, v k.ú. Chropyně, jejímž předmětem je umístění plynárenského zařízení realizované pod 
názvem „STL plynovodní přípojka pro rodinný dům č.p. 330 v obci Chropyně, část obce Chropyně, 
číslo stavby: 9900075154“, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, 
v celkové délce 3,5 m. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně. Investor,  

, narozený  podá návrh na zápis věcného břemene dle této smlouvy 
do katastru nemovitostí a ponese náklady s tím spojené.

Bod č. 3
Důvodová zpráva: Rada města projednala návrh Smlouvy číslo OT-014330029071/002 o zřízení věcného břemene mezi 

firmou E-ON Distribuce, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice, IČ 280 85 400 a měs-
tem Chropyně, se sídlem náměstí Svobody 29 Chropyně, IČ: 00287245,  na zatíženou nemovitost -
pozemek parcelní číslo 375 v k.ú. Chropyně, která se nachází v lokalitě nám. Svobody u domu pana 

, jejímž předmětem je umístění stavby realizované pod názvem „Chropyně, střešník+svod do 
SP100, “ . 

Výše úplaty bude ve smyslu schválených zásad činit 1.500,-- Kč. Náklady spojené s vyhotovením 
geometrického plánu a náklady spojené s řízením o povolení vkladu věcného břemene do katastru 
nemovitostí, jakož i ostatní náklady s uzavřením této smlouvy se zavazuje v celém rozsahu uhradit 
firma E-ON Distribuce, a.s.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uzavření smlouvy schválit.

Příloha číslo 0192-15ZM-P03

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Chropyně

s c h v a l u j e
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Bod č. 6
Důvodová zpráva: Společenství vlastníků jednotek bytového domu č.p. 655 a 656 na ulici Tyršova připravuje rekonstruk-

ci bytového domu, která spočívá v  zateplení obvodového pláště, v novém zastřešení a v náhradě 
stávajících balkonů betonovými lodžiemi bez základů. Těmito změnami stavby je dotčen pozemek 
parcela číslo 1057/1 ostatní plocha o výměře 1073 m² v k.ú. Chropyně, který je ve vlastnictví města 
Chropyně. V souladu s výše uvedenými dotčenými právními předpisy potřebuje společenství vlastníků 
doložit právo k provedení záměru v části, spočívající na pozemku města Chropyně za účelem povo-
lení stavby příslušným stavebním úřadem. Smlouvu projednala na svém zasedání rada města s 
doporučením pro zastupitelstvo města smlouvu schválit.

Příloha č 0192-15ZM-P06

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Chropyně

s c h v a l u j e

smlouvu o realizaci stavby „Stavební úpravy bytového domu č.p. 655 a 656 Chropyně, Tyršova
ulice“ mezi městem Chropyní a Společenstvím vlastníků jednotek Tyršova 655 a 656.

Bod č. 7
Důvodová zpráva: Rada města projednala žádost manželů   a , bytem  

 na odkoupení pozemku parcelní číslo 175/32  o výměře 804 m²  za cenu 450,--
Kč/m² a pozemku parcelní číslo 175/33 o výměře 111 m² za cenu 250,-- Kč/m² na výstavbu rodinného 
domu v lokalitě Podlesí. Pozemek parcela číslo 175/33 bude zatížen věcným břemenem přístupu pro 
město Chropyně z důvodu kanalizace a proto je jeho cena nižší. Jedná se o poslední volný stavební 
pozemek v této lokalitě.

Záměr prodeje byl zveřejněn od 30. 03. do 02. 06. 2015.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodej pozemku schválit.

Příloha číslo 0192-15ZM-P07

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Chropyně

s c h v a l u j e

prodej pozemku parcelní číslo 175/32 o výměře 804 m²  za cenu 450,-- Kč/m² a pozemku parcelní 
číslo 175/33 o výměře 111 m² za cenu 250,-- Kč/m²   v lokalitě Podlesí manželům   a 

, bytem . Pozemek parcela číslo 175/33 bude 
zatížen věcným břemenem přístupu pro město Chropyně z důvodu kanalizace. Nejpozději do 3 měsí-
ců po schválení prodeje bude uzavřena kupní smlouva. K podání návrhu na vklad vlastnického práva 
do katastru nemovitostí dojde až po zaplacení kupní ceny. V případě, že nabyvatel bude hradit kupní 
cenu úvěrem, schvaluje zastupitelstvo města možnost uzavřít zástavní smlouvy s příslušným peněž-
ním ústavem.

Dále se kupující zavazuje, že nejpozději do jednoho roku od podpisu kupní smlouvy zajistí veškeré 
doklady potřebné dle platné právní úpravy pro zahájení stavby rodinného domu.
Ohlásí Katastrálnímu úřadu dokončenou stavbu rodinného domu pro zápis do KN tak, aby byla stav-
ba do katastru zapsána nejpozději do 4 let od podpisu kupní smlouvy. Za nedodržení těchto termínů i 
jednotlivě je stanovena sankce 200 000 Kč.

Dodrží regulační podmínky budoucích novostaveb rodinných domů, jež jsou vymezeny stavebním 
úřadem v územně plánovací informaci, vydané na základě žádosti každému stavebníkovi. Charakter 
zástavby bude srovnatelný se zástavbou v ulici E.Filly. 
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Nabyvatelé se zavazují, že v případě převodu pozemku na dalšího nabyvatele bude smlouva o pře-
vodu nemovitosti uzavřená mezi nabyvateli a dalším nabyvatelem obsahovat veškeré podmínky 
stanovené v této smlouvě a že nabyvatelé zaváží dalšího nabyvatele smlouvou k jejich plnění. 
V případě, že tak nebude učiněno, zavazují se nabyvatelé uhradit převodci smluvní pokutu ve výši 
500.000,-- Kč a to do 30-ti dnů od převodu pozemku na nového nabyvatele, s čímž převodce a naby-
vatelé souhlasí.

                          
Kupující se kromě kupní ceny dále zaváže uhradit i náklady s převodem spojené tj. podíl na ceně 
geometrického plánu, sepis smlouvy, správní poplatek a jiné výdaje k podání vkladu na převod ne-
movitosti do katastru nemovitostí + náklady spojené s připojením nemovitosti k distribuční síti elektři-
ny.
Náklady spojené s převodem nemovitosti, včetně podílů na ceně geometrického plánu a náklady
spojené s připojením na distribuční síť elektřiny budou zaplaceny před podpisem kupní smlouvy.






































































