
Zpráva pro 11. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, 
které se koná dne 13. února 2020 

________________________________________________________________ 
 

1.09 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části p. p. č. 
1165/7, části p. p. č. 7721/18, části p. p. č. 7706 a části p. p. č. 5342/1, vše  v k. ú. 
Varnsdorf 

Předkládá: Ing. Jaroslav Beránek, vedoucí OSMI 
 
Odůvodnění: ČEZ a.s. požádali o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části 
p. p. č. 1165/7, části p. p. č. 7721/18, části p. p. č. 7706 a části p. p. č. 5342/1 v k. ú. 
Varnsdorf z důvodu přeložení nové trafostanice. – areál bývalých kasáren, ul. P. Bezruče, 
„švestkový sad“. 
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést dne 29. 11. 2019. 
Vyvěšeno: 29. 11. 2019   Sejmuto: 16. 12. 2019 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě prodej části p. p. č. 
1165/7 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 15 m2 v k. ú. Varnsdorf k umístění soustavy 
DTS v rámci stavby DC_ Varnsdorf, unifikace DC_1985, za následujících podmínek: 

- Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 15-ti dnů od dokončení stavby, po 
předložení zaměření skutečného zastavění pozemku 

- Kupní cena bude stanovena na 200,- Kč/m2 dle Zásad prodeje a pronájmu pozemků 
z majetku města Varnsdorf. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 
a dále 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě prodej části p. p. č. 
7721/18 – trvalý travní porost a části p. p. č. 7706 – ostatní plocha, komunikace o celkové 
výměře cca 30 m2 v k. ú. Varnsdorf k umístění soustavy DTS v rámci stavby DC_ Varnsdorf, 
unifikace DC_0085, za následujících podmínek: 

- Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 15-ti dnů od dokončení stavby, po 
předložení zaměření skutečného zastavění pozemku 

- Kupní cena bude stanovena na 200,- Kč/m2 dle Zásad prodeje a pronájmu pozemků 
z majetku města Varnsdorf. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 
a dále 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě prodej části p. p. č. 
5342/1 – trvalý travní porost o výměře cca 15 m2 v k. ú. Varnsdorf k umístění soustavy DTS 
v rámci stavby DC_ Varnsdorf, unifikace DC_2950, za následujících podmínek: 

- Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 15-ti dnů od dokončení stavby, po 
předložení zaměření skutečného zastavění pozemku 

- Kupní cena bude stanovena na 200,- Kč/m2 dle Zásad prodeje a pronájmu pozemků 
z majetku města Varnsdorf. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující. 

 
 

 



 

 

 


