
MATERIÁL PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
KONANÉHO DNE:    09.06.2021 
POŘADOVÉ ČÍSLO MATERIÁLU:     33/2021      POČET STRAN: 2+Příl. 

NÁZEV:      MMaajjeettkkoopprráávvnníí  vvyyppoořřááddáánníí  ––  NNeecchhyybbaa  
                 
PŘEDKLÁDÁ:  Rada města  
ZPRACOVAL:  Mgr. Ing. Martin Doležal, starosta města 

 
NÁVRH NA USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí 
Usnesením č. 
I. Schvaluje  
uzavření 
a)  směnné smlouvy mezi městem Sezimovo Ústí a společností 1. Českomoravský 

strojírenský klastr s.r.o., se sídlem Nad Mýtem 1081, 391 01 Sezimovo Ústí, IČ: 
29320356, jejímž předmětem je směna částí pozemků parc.č. 964/69 a parc.č. 964/118 o 
celkové výměře 797 m2 v obci a k.ú. Sezimovo Ústí, dle geometrického plánu č. 2906-
807/2020 potvrzeného Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště 
Tábor, oddělených a nově zaměřených jako parc.č. 964/136 orná půda o výměře 164 m2, 
parc.č. 964/137 orná půda o výměře 41 m2, parc.č. 964/140 orná půda o výměře 34 m2 a 
parc.č. 964/139 orná půda o výměře 558 m2, vše ve vlastnictví města Sezimovo Ústí, za 
pozemky parc.č. 964/66 orná plocha o výměře 216 m2,  parc.č. 964/64 orná plocha o 
výměře 1.000 m2 a parc.č. 964/124 orná plocha o výměře 28 m2 vše v obci a k.ú. 
Sezimovo Ústí, ve vlastnictví 1. Českomoravský strojírenský klastr s.r.o., bez doplatku, 
dle přílohy; 

b)  smlouvy o právech a povinnostech účastníků této smlouvy pro výstavbu místní 
komunikace v lokalitě „Nechyba“ Sezimovo Ústí a o budoucím převodu komunikace a 
pozemků mezi městem Sezimovo Ústí a společností 1. Českomoravský strojírenský klastr 
s.r.o., se sídlem Nad Mýtem 1081, 391 01 Sezimovo Ústí, IČ: 29320356, jejímž 
předmětem je závazek společnosti 1. Českomoravský strojírenský klastr s.r.o., dokončit 
vlastním nákladem infrastrukturu v ul. Chrpová, dle přílohy; 

c)  kupní smlouvy a dohody o vzájemném vypořádání práv a povinností plynoucích ze 
Smlouvy o právech a povinnostech účastníků této smlouvy pro výstavbu místní 
komunikace v lokalitě „Nechyba“, Sezimovo Ústí II., ze dne 18.08.2008, a to mezi 
městem Sezimovo Ústí, společností 1. Českomoravský strojírenský klastr s.r.o., se sídlem 
Nad Mýtem 1081, 391 01 Sezimovo Ústí, IČ: 29320356, dle přílohy. 

 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Rada města předkládá ZM k projednání doplněný návrh na majetkoprávní dispozice v lokalitě 
Nechyba mezi městem Sezimovo Ústí a společností 1. Českomoravský strojírenský klastr 
s.r.o., jejímž jednatelem a společníkem je Ing. Martin Podlipný, vše za účelem dokončení 
zainvestování 4 pozemků pro výstavbu rodinných domů v ul. Chrpová. V návaznosti na 
usnesení ZM č. 13/2021/13 ze dne 24.02.2021 (materiál č. 10/2021) byly s Ing. Podlipným 
dohodnuty podmínky směnné smlouvy a smlouvy o právech a povinnostech účastníků této 
smlouvy pro výstavbu místní komunikace v lokalitě „Nechyba“ Sezimovo Ústí a o budoucím 
převodu komunikace a pozemků, týkající se připravovaného dokončení infrastruktury v ul. 
Chrpová.  



 
V textu smlouvy, týkající se budoucí výstavby Chrpová II, (tzv. Smlouva II) došlo oproti znění 
usnesení ZM č. 13/2021/13 ze dne 24.02.2021 k některým zpřesněním a úpravám. Jedná se o 
přesné označení pozemků, zpřesnění povinnosti investora, upřesnění počtu rodinných domů, 
kterých se infrastruktura týká, lhůty pro dokončení a cena za převod. Vzhledem k tomu, že se 
usnesení ZM č. 13/2021/13 ze dne 24.02.2021 týkalo budoucího uzavření smlouvy a bylo de 
facto schválením záměru a tím, že se uvedené změny netýkají předmětu smlouvy (tj. směny 
pozemků), ale pouze některých podmínek pro její uzavření, není dle předkladatele nezbytné 
usnesení ZM měnit či revokovat. 
 
Vzhledem k tomu, že dosud nedošlo k vypořádání obdobné smlouvy z 18.08.2008, týkající se 
výstavby infrastruktury v ul. Nad Nechybou (úsek I), ul. Chrpová (úsek II) a K Vodárně (úsek 
III), jeví se jako účelné dořešit nyní i vzájemná práva a povinnosti spolu s uvedenou směnou a 
dokončením ul. Chrpová. 
 
V případě smlouvy z r. 2008 (tzv. Smlouva I) sice došlo ze strany právního předchůdce 
současného investora (Ing. Podlipná) k vybudování infrastruktury v Úsek I a Úsek II. Spor 
nastal ohledně povinnosti města předložit v dohodnutých lhůtách příslušné návrhy smluv 
k převodu a dokumentace nezbytné k výstavbě Úsek III. V tom smyslu nebyla Smlouva I 
dosud vypořádána a komunikace s chodníky vč. pozemků jsou ve vlastnictví právního 
nástupce předchozího investora (1. Českomoravský strojírenský klastr s.r.o.). Nutno 
připomenout, že všechny lhůty vyplývající se Smlouvy I jsou již promlčeny a závazky jsou již 
jen obtížně vymahatelné. Výstavba komunikace (Úsek I a Úsek II) byly dle Smlouvy I 
postaveny a zkolaudovány, úhrada podílu dle čl. V Smlouvy I byla uhrazena. Chodník v ul. 
K Vodárně (Úsek III) je řešen městem spolu s výstavbou celé komunikace a vyřešením 
odvodu dešťových vod (čl. III.2 Smlouvy I). Pro vypořádání je tak navrhován odkup pozemků 
a komunikací (vč. chodníků a VO) odpovídajících označení Úsek I a Úsek II za cenu 30.000 Kč. 
 
U cen za převod pozemků a komunikace je navrhována částka 10.000 Kč/rodinný dům 
(dosud 1.000 Kč/rodinný dům). Uvedená změna je kompenzována příspěvkem společnosti 1. 
Českomoravský strojírenský klastr s.r.o. městu na zpracování územní studie. Uzavření 
smlouvy o příspěvku na územní studii mezi městem Sezimovo Ústí a společností 1. 
Českomoravský strojírenský klastr s.r.o. schválila RM dne 07.06.2021 za podmínky schválení 
smluv dle návrhu na usnesení ZM.   
    
PŘÍLOHY: 
-  Směnná smlouva 
-  Smlouva o právech a povinnostech účastníků této smlouvy pro výstavbu místní 

komunikace Chrpová II Sezimovo Ústí a o budoucím převodu komunikace a pozemků 
(tzv. Smlouva II) 

-  Kupní smlouva a dohoda o vzájemném vypořádání práv a povinností plynoucích ze 
Smlouvy o právech a povinnostech účastníků této smlouvy pro výstavbu místní 
komunikace v lokalitě „Nechyba“, Sezimovo Ústí II., kombinované se Smlouvou o 
budoucí darovací smlouvě 

- Kolaudační souhlas ze dne 23.09.2009 


