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Zápis 

z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, 

konaného dne 21. 08. 2017 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích 
 

 

1. Zahájení, schválení programu jednání 

 

• Zahájení jednání 

 

Starosta obce Ing. Zdeněk Pavlík (dále jako předsedající) zahájil zasedání Zastupitelstva 

obce Malešovice (dále jen „zastupitelstvo obce“) v 18.00 hodin a všechny přivítal. 

 

Předsedající schůze konstatoval, že informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 

zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Malešovice zveřejněna v souladu se 

zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 11. 08. 2017 do 21. 08. 2017. Současně byla 

informace o konání zastupitelstva obce  zveřejněna také na www.malesovice.cz.  

 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva  konstatoval, 

že přítomných je 6 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 členů zastupitelstva 

(nepřítomen Patočka). Zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

 

• Schválení programu: 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou  

členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.  

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Malešovice schvaluje program zasedání: 

 

Program jednání: 

 

1) Zahájení, schválení jednání 

2) Pověření zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání zastupitelstva 

3) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o bezúplatném převodu zkolaudované stavby 

technické infrastruktury pro výstavbu 15-ti RD, 4. etapa – projednání  

4) Diskuse, dotazy, připomínky, různé 

5) Závěr 

 

Připomínky – náměty na doplnění: nebyly vzneseny. 

 

 

 

Výsledek hlasování:   

pro: 6 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 1 bylo schváleno 

 

 

 

* * * 
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2. Pověření zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání zastupitelstva 

 

 

Zastupitelstvo obce Malešovice na svém zasedání dne 11. 12. 2014 určilo na celé volební 

období zapisovatelkou zápisu  paní Helenu Kratochvílovou , v případě její nepřítomnosti paní 

Irenu Hledíkovou. Ověřovateli zápisu byli předsedajícím navrženi na celé volební období 

Mgr. Michal Hubáček a Vladimír Becha, v případě jejich nepřítomnosti pan Jiří Patočka a 

Zdeněk Ševčík.  

* * * 

 

 

 

 

3. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o bezúplatném převodu zkolaudované stavby 

technické infrastruktury pro výstavbu 15-ti RD, 4. etapa – projednání  

 

Předsedající předložil doručený návrh smlouvy a požádal o rozpravu. 

 

 
SMLOUVA  

o uzavření budoucí smlouvy o bezúplatném převodu zkolaudované stavby technické infrastruktury pro 

výstavbu 15-ti RD, 4. etapa 

 

uzavřená podle § 1785 a násl. z.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění  

  

Budoucí nabývající:    obec Malešovice 

    Malešovice č.p. 50, 664 65 Malešovice  

    IČ: 004 88 038 

    DIČ: CZ00488038 

Zastoupená: panem Ing. Zdeňkem Pavlíkem, starostou obce Malešovice 

  

Budoucí převádějící: Obchodní a bytové družstvo Vyhlídka, družstvo 

    Vyhlídka 473, 683 54 Bošovice 

    IČ: 293 34 808 

    DIČ: CZ29334808  

    Zastoupená: panem Stanislavem Chlupem, předsedou družstva   

 

a 

 

    Stanislav Chlup 

    Bydliště: Dunajská 170/25, 625 00 Brno - Starý Lískovec 

    Datum narození: 17.01.1974 

    majitel parcely č. 1205/146 KÚ Malešovice 

 

 

I. 

1. Předmětem této smlouvy je závazek smluvních stran uzavřít za dále sjednaných podmínek v budoucnu, 

smlouvu o bezúplatném převodu, jejímž předmětem bude bezúplatný převod zkolaudované stavby technické 

infrastruktury pro výstavbu 15-ti RD, 4. etapa na částech pozemků p.č. 1205/117 a 1205/146 KÚ Malešovice, 

které jsou ve vlastnictví budoucích předávajících.  

2. Smluvní strany se dohodly, že k uzavření smlouvy o bezúplatném převodu dojde nejpozději do 10 měsíců od 

kolaudace posledního objektu, přičemž budoucí převádějící je povinen bezodkladně po kolaudaci posledního 

objektu písemně informovat o této skutečnosti budoucího nabývajícího.  

 

II. 

1. Budoucí předávající jsou výlučnými vlastníky pozemků p.č. 1205/117 orná půda o výměře 5378 m2 zapsaného 

u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, pracoviště  
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Brno-venkov na LV č. 409 a pozemku p.č. 1205/146 orná půda o výměře 2141m2 zapsaného u Katastrálního 

úřadu pro Jihomoravský kraj, pracoviště Brno – venkov  na LV č. 400. 

 

2. Budoucí převádějící má záměr na částech předmětných pozemků realizovat stavbu „technické infrastruktury 

pro výstavbu 15-ti RD, 4. etapa”. Stavební práce budou spočívat ve vybudování SO01 Dešťová kanalizace, 

SO02 Splašková tlaková kanalizace, SO03 Vodovod, SD05 Místní komunikace a SO06 VO + místní rozhlas dle 

projektové dokumentace vypracované Projektovou a inženýrskou kanceláří, Na Rozcestí 30/691, 664 48 

Moravany u Brna. Orientační vymezení ploch dotčených plánovanou stavbou je uvedeno v příloze č.1, která je 

nedílnou součástí této smlouvy. 

3. Budoucí nabývající prohlašuje, že jako současný vlastník pozemku p.č. 1205/47 dotčeného stavbou souhlasí s 

umístěním a provedením stavby na částech předmětných pozemků a s vydáním stavebního povolení podle 

zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.  

4. Budoucí nabývající si vyhrazuje právo v rámci správních řízení týkajících se stavby vyjádřit se ke stavbě 

samotné jako vlastník pozemku dotčeného stavbou a stanovit podrobné podmínky týkající se provádění stavby.  

5. Budoucí převádějící se zavazuje předmětnou stavbu zhotovit nejpozději do 2 let ode dne uzavření této 

smlouvy, a to plně v souladu s projektovou dokumentací vypracované Projektovou a inženýrskou kanceláří, Na 

Rozcestí 30/691, 664 48 Moravany u Brna, a s podmínkami, které budou zakotveny v příslušných správních 

rozhodnutích týkajících se této stavby. V případě marného uplynutí lhůty sjednané pro zhotovení stavby zanikne 

povinnost budoucího nabývajícího uzavřít s budoucím převádějícím smlouvu o bezúplatném převodu, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

  

III. 

1. Po dokončení stavby bude před její kolaudací na náklady budoucího převádějícího dokončená stavba 

zaměřena geometrickým plánem a tím určena přesná výměra dotčených částí předmětných pozemků, které se 

stanou po provedení stavby součástí místní komunikace a budou předmětem smlouvy o bezúplatném převodu.  

2. Budoucí převádějící se touto smlouvou zavazuje, že ve lhůtě sjednané v článku I odst. 2 této smlouvy 

bezplatně předá budoucímu nabývajícímu stavbu v rozsahu schválené projektové dokumentace a budoucí 

nabývající se zavazuje předmětnou stavbu do svého majetku převzít a nadále provozovat. 

3. Budoucí předávající prohlašují, že na pozemcích 1205/117 a 1205/146 KÚ Malešovice neváznou dluhy, 

zástavní práva ani jiné právní vady, neuvedené v této smlouvě. Budoucí nabývající v této souvislosti prohlašuje, 

že je s existencí výše uvedených právních či faktických vad předmětných pozemků seznámen, a že proti tomu 

nemá výhrady a že nepředstavují překážku uzavření budoucí smlouvy.   

 

IV. 

1. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají podle své pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni a za 

nápadně nevýhodných podmínek, že je pro ně určitá a srozumitelná, a na důkaz toho ji opatřují svými podpisy.  

2. Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru 

smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu smlouvy v registru smluv zajistí budoucí 

nabývající.  

3. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Malešovice č…… ze dne….. 

4. Tato smlouva se podpůrně řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění a je vyhotovena ve čtyřech 

stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 

5. Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními 

stranami.  

  

V Malešovicích dne 21.08.2017     V Brně dne  

Budoucí nabývající:     Budoucí předávající: 

 

.………………………………………  …………………………………………    Obec 

Malešovice    Obchodní a bytové družstvo Vyhlídka 

       Ing. Zdeněk Pavlík starosta    Stanislav Chlup předseda 

        

 

V Brně dne 

 

       Budoucí předávající: 

 

       ………………………………………… 

               Stanislav Chlup 

Dunajská 25, 625 00 Brno 
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Připomínky – náměty na doplnění: nebyly vzneseny. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou a projednanou Smlouvu o uzavření budoucí 

smlouvy o bezúplatném převodu zkolaudované stavby technické infrastruktury pro výstavbu 

15-ti RD, 4. Etapa. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem projednané a schválené 

smlouvy. 

 

Výsledek hlasování:   

pro: 6 

proti: 0 

zdrželi se: 0 

  

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

 

* * * 

 

4. Diskuse, dotazy, připomínky, různé  
        

 

 

 

 

*      *       * 

 

 

5. Závěr 

Další zasedání se předpokládá nejpozději do konce září 2017. 

Předsedající poděkoval zastupitelům za účast na zasedání, které v 18.25  hodin ukončil. 

 

 

*      *       * 
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Přílohy zápisu: 

 

 

 

 

 

 

1) Prezenční listina 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: ………21. 08. 2017……….. 

 

Zapisovatel:            

 ……………………………..dne …………………………………  

                                 Helena Kratochvílová 

 

 

Ověřovatelé:           .............................................. dne ...................................................... 

                                 Mgr. Michal Hubáček 

 

 

          .............................................. dne ..................................................... 

           Vladimír Becha 

 

 

Starosta:                ................................................ dne ..................................................... 

         Ing. Zdeněk Pavlík 

 

 

 

 

 

 

Razítko obce: 


