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NÁVRH USN. ZM/N 3353
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s  c  h  v  a  l  u  j  e 
1. Kupní smlouvu č. 12133/ULB/2021, kterou se převádí

pozemková parcela č. 2500/32, ostatní plocha, manipulační
plocha, v katastrálním území Jablonec nad Nisou,
obci Jablonec nad Nisou, z vlastnictví ČR - Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových,
IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800
Praha do vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 99.240,- Kč s
tím, že náklady spojené s vkladem kupní smlouvy
do katastru nemovitostí hradí město.

2. Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k
nemovité věci  a o zřízení věcného práva
č. 12089/ULB/2021, kterou se bezúplatně převádí
pozemková parcela č. 1098/3, ostatní plocha, manipulační
plocha, v katastrálním území Mšeno nad Nisou,
obci Jablonec nad Nisou, z vlastnictví ČR - Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových,
IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800
Praha do vlastnictví statutárního města Jablonec
nad Nisou.

3. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na převod části
p.p.č. 1125/2 o  výměře cca 928 m2, včetně stavby
komunikace z  vlastnictví  Ing. R        B      ,
                                   Stráž nad Nisou
do vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou,
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 10.000,-
Kč včetně DPH s tím, že k převodu komunikace dojde
nejdéle do  šesti měsíců od zápisu nové komunikace
do katastru nemovitostí Smlouva budoucí kupní
bude platná nejdéle po dobu pěti let od podpisu
této smlouvy, po marném uplynutí této lhůty nebude město
vázáno povinností převod realizovat. Město si vyhrazuje
právo stavbu komunikace nepřevzít v případě, že investor
svévolně bez předchozího odsouhlasení statutárním
městem, změní projektovou dokumentaci a stavbu provede
se změnami, které nebyly statutárním městem předem
prokazatelně odsouhlasené. Tato podmínka se týká i změny
ve skladbě a použití stavebního materiálu.

4. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na převod části
p.p.č. 1125/1 o  výměře cca 1063 m2, včetně stavby
komunikace z  vlastnictví  paní J         B         ,
                                               
      Jablonec nad Nisou do vlastnictví statutárního
města Jablonec nad Nisou, za vzájemně dohodnutou kupní



cenu ve výši 10.000,- Kč včetně DPH s tím, že k převodu
komunikace dojde nejdéle do  šesti měsíců od zápisu
nové komunikace do katastru nemovitostí Smlouva budoucí
kupní bude platná nejdéle po dobu pěti let od podpisu
této smlouvy, po marném uplynutí této lhůty nebude město
vázáno povinností převod realizovat. Město si vyhrazuje
právo stavbu komunikace nepřevzít v případě, že investor
svévolně bez předchozího odsouhlasení statutárním
městem, změní projektovou dokumentaci a stavbu provede
se změnami, které nebyly statutárním městem předem
prokazatelně odsouhlasené. Tato podmínka se týká i změny
ve skladbě a použití stavebního materiálu.

Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou, www.mestojablonec.cz
tel.: 483 357 111, fax: 483 357 353, e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz



Důvodová zpráva 
 
1. Výkup p.p.č. 2500/32 o výměře 1769 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou 
Uvedený pozemek je ve vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha, který 
městu nabídl tento pozemek k převodu.  
 
P.p.č. 2500/32 je v katastru nemovitostí vedena jako ostatní plocha, manipulační 
plocha. 
 
Kolečka: 
Kancelář primátora – bez připomínek 
Kancelář tajemníka – nemám námitek 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – bez připomínek 
Humanitní odbor – nemá námitek 

Odbor stavební a životního prostředí – bez připomínek 
Odbor územního a hospodářského rozvoje – bez připomínek  
Odbor technický – souhlasíme 
Městský architekt - souhlas 
 
Vlastník pozemků zaslal dopis, ve kterém uvedl kupní cenu, která činí 99.240,- Kč, 
tj. cca 84,- Kč/m2. 
 
 
 
 
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne 5.10.2021 
zastupitelstvu města schválit Kupní smlouvu č. 12133/ULB/2021, kterou se 
převádí pozemková parcela č. 2500/32, ostatní plocha, manipulační plocha, v 

katastrálním území Jablonec nad Nisou, obci Jablonec nad Nisou, z vlastnictví 
ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se 
sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha do vlastnictví statutárního 
města Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 99.240,- 
Kč, tj. cca 56,- Kč/m2 s tím, že náklady spojené s vkladem kupní smlouvy do 
katastru nemovitostí hradí město. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 



 
 



 



 

 
 
 
 
 



2. bezúplatný převod p.p.č. 1098/3 o výměře 124 m2 v k.ú. Mšeno nad Nisou  
ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha nabídl městu převod výše uvedeného 
pozemku do vlastnictví města.  
 
Požádal o informaci, zda má město zájem o převod pozemku. V případě zájmu o 
bezúplatný převod je třeba doložit pravomocné územní rozhodnutí k vybudování 
komunikace, případně jiné doklady prokazující budoucí existenci komunikace. Toto 
rozhodnutí bude zajišťovat oddělení investiční výstavby poté, co se město stane 
vlastníkem pozemku. 
V katastru nemovitostí je pozemek veden jako ostatní plocha, manipulační plocha.  
 
Kolečka: 
Kancelář primátora – bez připomínek 
Kancelář tajemníka – bez připomínek 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – bez připomínek 

Humanitní odbor – bez připomínek 
Odbor stavební a životního prostředí – bez připomínek 
Odbor územního a hospodářského rozvoje – SOUHLAS s převodem části p.p.č. 
1098/1 dle geometrického plánu. 
Jedná se o stavbu chodníku z důvodu bezpečnosti, územní rozhodnutí zatím vydáno 
není, čekáme, až budeme vlastníky pozemku. 
Odbor technický – vlastnictví pozemku by představovalo další náklady na údržbu 
jak zpevněných tak zatravněných ploch, doporučujeme zvážit potřebnost pozemku 
Městský architekt – souhlas, o žádném vydaném rozhodnutí nemám informace 
  
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne 7.9.2021 jednat s Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových o převodu pozemku části p.p.č. 1098/1 
geometrickým plánem nově označené jako  p.p.č. 1098/3 o výměře 124 m2 v k.ú. Mšeno 
nad Nisou.  
ČR ÚZSVM převede městu pozemek i bez územního rozhodnutí na stavbu chodníku. 
 
Převáděný pozemek nelze využívat k hospodářským (komerčním) či jiným výdělečným 
účelům, nelze jej pronajímat, ani přenechat do pachtu, ani takové nakládání strpět. 
Toto omezení se sjednává na dobu 5 let.  
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne 7.9.2021 zastupitelstvu 
města schválit Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité 
věci  a o zřízení věcného práva č. 12089/ULB/2021, kterou se bezúplatně 
převádí pozemková parcela č. 1098/3, ostatní plocha, manipulační plocha, v 
katastrálním území Mšeno nad Nisou, obci Jablonec nad Nisou, z vlastnictví ČR 
- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha do vlastnictví statutárního města 
Jablonec nad Nisou. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 
 



 
 



 
 
 
 
 



3. + 4. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na převod části p.p.č. 1125/2 a 
části p.p.č.  1125/1 v k.ú. Proseč nad Nisou  
Ing. R. B., r. 1965, bytem Stráž nad Nisou jako vlastník p.p.č. 1125/2 v k.ú. Proseč 
nad Nisou a paní J. B., r. 1956, bytem Jablonec nad Nisou jako vlastník p.p.č. 
1125/1 požádali o projednání budoucího převodu částí pozemků a nově vybudované 
komunikace mimo jiné i na těchto pozemcích do vlastnictví města.  
Jedná se o výstavbu prostředního úseku nové komunikace funkční třídy D1 – 
komunikace se smíšeným provozem (obytná zóna). Projekt je připraven na celou 
komunikaci, projednávání a povolování probíhá samostatně po jednotlivých 
stavebních objektech. Stavba částečně zasahuje do p.p.č. 1120, 1121/1 v k.ú. Proseč 
nad Nisou, kterou připravuje statutární město Jablonec nad Nisou.  
 
Na p.p.č. 1125/1 ve vlastnictví paní B. je zapsána dočasná povaha věcného práva na 
základě zajišťovacího převodu. 
 
Kolečka:  

Kancelář primátora – bez připomínek 
Kancelář tajemníka – nemám námitek 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – bez připomínek 
Humanitní odbor – bez připomínek 
Odbor stavební a životního prostředí – bez připomínek 
Odbor územního a hospodářského rozvoje – souhlas  
Odbor technický – souhlas 
Městský architekt – souhlas  
 
Kompletní Návrh komunikace pro výstavbu RD v k.ú. Proseč nad Nisou je 
k nahlédnutí na majetkoprávním oddělení.  
 
Výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil dne 14.12.2021 
zastupitelstvu města schválit : 
3. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na převod části p.p.č. 1125/2 o  

výměře cca 928 m2, včetně stavby komunikace z  vlastnictví  Ing. R. B., r. 1965, 
bytem Stráž nad Nisou do vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou, 
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 10.000,- Kč včetně DPH s tím, že 
k převodu komunikace dojde nejdéle do  šesti měsíců od zápisu nové 
komunikace do katastru nemovitostí Smlouva budoucí kupní bude platná 
nejdéle po dobu pěti let od podpisu této smlouvy, po marném uplynutí této 
lhůty nebude město vázáno povinností převod realizovat. Město si vyhrazuje 
právo stavbu komunikace nepřevzít v případě, že investor svévolně bez 
předchozího odsouhlasení statutárním městem, změní projektovou 
dokumentaci a stavbu provede se změnami, které nebyly statutárním městem 
předem prokazatelně odsouhlasené. Tato podmínka se týká i změny ve skladbě 
a použití stavebního materiálu. 
 
4. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na převod části p.p.č. 1125/1 o  

výměře cca 1063 m2, včetně stavby komunikace z  vlastnictví  paní J. B., 
r. 1956, bytem Jablonec nad Nisou  do vlastnictví statutárního města Jablonec 
nad Nisou, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 10.000,- Kč včetně DPH 
s tím, že k převodu komunikace dojde nejdéle do  šesti měsíců od zápisu nové 
komunikace do katastru nemovitostí Smlouva budoucí kupní bude platná 
nejdéle po dobu pěti let od podpisu této smlouvy, po marném uplynutí této 
lhůty nebude město vázáno povinností převod realizovat. Město si vyhrazuje 
právo stavbu komunikace nepřevzít v případě, že investor svévolně bez 
předchozího odsouhlasení statutárním městem, změní projektovou 



dokumentaci a stavbu provede se změnami, které nebyly statutárním městem 
předem prokazatelně odsouhlasené. Tato podmínka se týká i změny ve skladbě 
a použití stavebního materiálu. 
 
 
Trasa plánované komunikace 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pan xxx xxxxxxxxxxxxxxx, narozen x. x. xxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx xxxx/xx, 466 01 
Jablonec nad Nisou 
(dále i jako budoucí prodávající) 
 
a 
 
Statutární město Jablonec nad Nisou, se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec 
nad Nisou, IČ 262 340, zastoupené RNDr. Jiřím Čeřovským, primátorem města 
(dále i jako budoucí kupující) 
 
 
uzavírají ve vzájemné shodě tuto  
 
 
 

s m l o u v u   o   s m l o u v ě   b u d o u c í   k u p n í 
č. SD/2022/xxxx 

ve smyslu § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů 

 
 
 

I. 
Budoucí prodávající prohlašuje, že je vlastníkem pozemkových parcel č. …………….. vše v k. 
ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou. Vlastnické právo k výše uvedeným 
nemovitým věcem je takto zapsáno v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Liberecký 
kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou na LV č. xxxx pro k. ú. Proseč nad Nisou a 
obec Jablonec nad Nisou. Budoucí prodávající prohlašuje, že na těchto pozemkových 
parcelách na své náklady a v souladu s požadavky statutárního města Jablonec nad Nisou 
vybuduje stavbu komunikace (umístění viz Příloha č. 1). 
 
 

II. 
A) Účastníci této smlouvy o smlouvě budoucí kupní se vzájemně dohodli, že spolu uzavřou 
kupní smlouvu ve znění uvedeném v článku III. této smlouvy. 
B) Strany této smlouvy sjednávají, že kupní smlouva bude uzavřena ve znění obsaženém 
v článku III. této smlouvy s tím, že v době uzavření smlouvy budou upřesněny nebo doplněny 
údaje o předmětu kupní smlouvy a údaje o účastnících smlouvy aktuální ke dni uzavření kupní 
smlouvy, a to aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran o jejich doplnění nebo upřesnění 
ve formě dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní. Účastníci smlouvy si vzájemně dohodli 
kupní cenu ve výši 10.000,- Kč včetně DPH ( Slovy: Desettisíc korun českých). 
 
 
 
 

III. 
Pan xxx xxxxxxxxxxxxx, narozen x. x. xxxx, bytem xxxxxxxxxx xxxx/xx, 466 01 Jablonec nad 
Nisou 
(dále i jako prodávající) 
 
a 
 
Statutární město Jablonec nad Nisou, se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec 
nad Nisou, IČ 262 340, zastoupené RNDr. Jiřím Čeřovským, primátorem města 



(dále i jako kupující) 
 
uzavírají ve vzájemné shodě tuto 
 
 

k u p n í   s m l o u v u    
č. ……………. 

ve smyslu § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů 

 
 

Za prvé: 
Prodávající prohlašuje, že je základě smlouvy kupní ze dne xx.xx.xxxx, právní účinky zápisu k 
okamžiku xx.xx.xxxx 08:02:00, zápis proveden dne x.xx.xxxx vlastníkem pozemkových parcel 
č. ………………………………… vše v k. ú. Proseč nad Nisou (dále jen nemovité věci). 
Nemovité věci jsou takto zapsány v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Liberecký 
kraj, Katastrální pracoviště v Jablonci nad Nisou, na LV č. xxxx pro k. ú. Proseč nad Nisou, 
obec Jablonec nad Nisou. 
Prodávající dále prohlašuje, že na těchto pozemkových parcelách na své náklady a v souladu 
s požadavky statutárního města Jablonec nad Nisou vybudoval a stal se vlastníkem stavby 
komunikace, která byla zkolaudována, zaměřena geometrickým plánem č. ………………..  ze 
dne ………..  vyhotoveným …………….. a komunikace byla zapsána do katastru nemovitostí. 
Předmětem prodeje jsou pozemkové parcely pod stavbou nově vybudované komunikace a 
nově vymezené v katastru nemovitostí a stavba komunikace umístěná na těchto pozemcích. 
 
Za druhé: 
A) Prodávající prodává touto smlouvou nemovité věci včetně stavby komunikace na těchto 
nemovitých věcech umístěné, uvedené v čl. „Za prvé“, a to část pozemkové parcely č. 
………………………… (předmět koupě - části pozemkových parcel budou upřesněny 
geometrickým plánem, kterým budou části výše uvedených pozemkových parcel zapsány do 
katastru nemovitostí po kolaudaci komunikace) vše v k. ú. Proseč nad Nisou se všemi 

součástmi, se všemi právy a povinnostmi, v těch hranicích a mezích, jak je dosud sám vlastnil, 
kupujícímu, který nemovité věci a věc movitou (stavbu komunikace) do svého vlastnictví 
přejímá. 
B) Kupující se zavazuje předmět převodu specifikovaný v odst. "Za prvé" převzít a zaplatit 
prodávajícímu vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 10.000 Kč včetně DPH 
(Slovy: Desettisíc korun českých).  
C) Výkup nemovitých a movitých věcí byl v souladu s ustanovením § 85 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválen zastupitelstvem města Jablonec 
nad Nisou na jeho …. zasedání konaném dne …………….., usnesením číslo ……………. 
 
Za třetí: 
Kupující výslovně prohlašuje, že se seznámil se stavem a polohou převáděných nemovitých a 
movitých věcí a nemá k tomu žádné výhrady. 
Kupní cena se vypořádává takto: 
Celá kupní cena ve výši 10.000,- Kč (Slovy: Desettisíc korun českých bude uhrazena kupujícím 
nejpozději do 30 dnů ode dne doručení vyrozumění o provedeném vkladu vlastnického práva 
ve prospěch kupujícího do katastru nemovitostí, a to bezhotovostním převodem přímo na účet 
prodávajícího č. účtu …………………………/…..… vedený u ………………………….. 
 
S tímto způsobem úhrady kupní ceny prodávající i kupující výslovně souhlasí. 
 
 
 
 



Za čtvrté: 
A) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva a její případné dodatky budou zveřejněny 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv). 
Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony 
a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním 
ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou 
skutečnost podle zvláštního zákona. 
B) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 
1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
C) Veškerá práva a povinnosti související s vlastnictvím nemovitých věcí přecházejí 
na kupujícího zápisem vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí s právními účinky 
ode dne podání návrhu na zápis vkladu a veškerá práva a povinnosti související s vlastnictvím 
movitých věcí přecházejí na kupujícího podpisem smlouvy oběma smluvními stranami.  
D) Smluvní strany se vzájemně dohodly a podpisem této kupní smlouvy stvrzují, že si postupují 
práva z odpovědnosti za vady, kdy prodávající poskytuje městu záruku za jakost díla se 
záruční dobou v délce 60 měsíců od předání díla. 
Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, tj. dne ………… dle 
předávacího protokolu. Prodávající touto smlouvou postupuje městu veškerá práva, současná 
i budoucí, ze zákonné i záruční odpovědnosti za vady Staveb, a to dle příslušných ustanovení 
občanského zákoníku (zejména dle § 2615 až 2618 a v návaznosti na ně §2099 až 2117) a 
na základě Smlouvy o dílo, článek x.x., přičemž text čl. x.x. Smlouvy o dílo je Přílohou č. 3 této 
smlouvy. Prodávající s tímto postoupením výslovně souhlasí. Postoupení práv je sjednáno 
jako bezúplatné. 
 
Za páté: 
Poplatek za vydání rozhodnutí o vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí zaplatí 
prodávající.  
 
Za šesté: 
Účastníci shodně prohlašují, že smlouva byla sepsána svobodně a vážně, souhlasí s jejím 
zněním bez výhrad a navrhují, aby na příslušném listu vlastnictví v katastru nemovitostí 
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou pro k. ú. 
Proseč nad Nisou a obec Jablonec nad Nisou byly vyznačeny změny v souladu s touto 

smlouvou. 
 
Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy připojují účastníci své podpisy: 
 
 
Jablonec nad Nisou dne ………….       

 
 

- zde nepodepisovat - 
 

………………………………… ………………………………………… 
prodávající kupující  
 
 

IV. 
Účastníci této smlouvy se dohodli, že kupní smlouva bude uzavřena nejdéle do 6 měsíců od 
zápisu nové komunikace v p. p. č. ……………………………………. vše v k. ú. Proseč nad Nisou 

do katastru nemovitostí.  Smlouva budoucí kupní bude platná nejdéle po dobu pěti let od 
podpisu této smlouvy, po marném uplynutí této lhůty nebude budoucí kupující vázán 
povinností koupě. Předmět koupě bude upřesněn po dokončení staveb a geodetickém 



zaměření stavby komunikace a jejím zápisu do katastru nemovitostí. Nedílnou součástí této 
smlouvy o smlouvě budoucí kupní je schéma s přibližným zákresem stavby, která je 
předmětem této smlouvy. 
 
Budoucí prodávající se zavazuje postupovat při stavbě předmětu koupě (komunikace) 
v souladu s dokumentací schválenou statutárním městem Jablonec nad Nisou a během 
výstavby spolupracovat s dotčenými odděleními statutárního města Jablonec nad Nisou. 
Statutární město si vyhrazuje právo stavbu komunikace nepřevzít v případě, že budoucí 
prodávající svévolně bez předchozího odsouhlasení statutárním městem, změní projektovou 
dokumentaci a stavbu provede se změnami, které nebyly statutárním městem předem 
prokazatelně odsouhlasené. Tato podmínka se týká i změny ve skladbě a použití stavebního 
materiálu. 
 

V. 
Budoucí prodávající prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy na převáděných nemovitých 
věcech neváznou žádná věcná břemena ani další závazky ani další práva třetích osob a nejsou 
mu známy žádné okolnosti, které by se mohly v budoucnosti dotknout vlastnického práva 
kupujícího k těmto nemovitým věcem. Budoucí prodávající výslovně prohlašuje a zavazuje se, 
že ke dni podpisu vlastní kupní smlouvy nezatíží předmět převodu jakýmikoliv dalšími závazky. 

 
VI. 

A) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva a její případné dodatky budou zveřejněny 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv). 
Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony 
a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním 
ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou 
skutečnost podle zvláštního zákona. 
B) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 
1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
C) Veškerá práva a povinnosti související s vlastnictvím nemovité věci přecházejí 
na kupujícího zápisem vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí s právními účinky 
ode dne podání návrhu na zápis vkladu a veškerá práva a povinnosti související s vlastnictvím 
movitých věcí přecházejí na kupujícího podpisem smlouvy oběma smluvními stranami.  
 
 

VII. 
Výkup nemovitých a movitých věcí byl v souladu s ustanovením § 85 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválen zastupitelstvem města Jablonec nad Nisou 
na jeho ……. zasedání konaném dne ……………., usnesením číslo ……………….. 
 
 

VIII. 
Obě smluvní strany souhlasí se zněním této smlouvy bez výhrad a na základě svobodné 
a pravé vůle ji takto podepsaly. Oba účastníci dále výslovně prohlašují, že smlouva nebyla 
sjednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
 
 

IX. 
Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží budoucí kupující a 
jednu obdrží budoucí prodávající. 
 
 



X. 
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní lze měnit a doplňovat pouze formou písemných 
očíslovaných dodatků podepsaných oběma účastníky. Případné dodatky tvoří nedílnou 
součást této smlouvy. 
 
Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy připojují účastníci své podpisy: 
 
 
Jablonec nad Nisou  
 
 
 
 
.................……………….. .....………………….…………………… 
prodávající Statutární město Jablonec nad Nisou
 RNDr. Jiří Čeřovský 
 primátor města   
 
 
 
 

Za věcnou správnost:  
xxxx xxxxxxxxxxxx 
referent majetkoprávního oddělení    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1: 

 


