
 

Zpráva pro 6. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, 
které se koná dne 30. května 2019 

________________________________________________________________ 
 

1.04 Návrh na zrušení usnesení a návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
na prodej částí p. p. č. 7295/2, p. p. č. 521/2, p. p. č. 798/2, p. p. č. 2268/5 a p. p. č. 
2673/2, vše v k. ú. Varnsdorf  

Předkládá: Ing. Jaroslav Beránek, vedoucí OSMI 
 
Odůvodnění: ZM rozhodlo 24.01.2019 o prodeji výše uvedených pozemků pod současnými 
trafostanicemi. Vzhledem k tomu, že budou zřizovány nové TS, které budou plošně menší, 
žádá ČEZ o zrušení usnesení a přijmutí nového za účelem uzavření smluv o budoucích 
kupních smlouvách na skutečně zastavěnou plochu. 
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést dne 28. 03. 2019. 
Vyvěšeno: 01. 04. 2019   Sejmuto: 16. 04. 2019 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 1/2019 ze dne 24. 01. 2019 
 
a dále 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě prodej části p. p. č. 
7295/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 15 m2 v k. ú. Varnsdorf k umístění 
soustavy DTS v rámci stavby „DC_Varnsdorf, unifikace, DC_2042 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. 
521/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 27 m2 v k. ú. Varnsdorf k umístění soustavy 
DTS v rámci stavby „DC_Varnsdorf, unifikace, DC_1999 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. 
798/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 26 m2 v k. ú. Varnsdorf k umístění soustavy 
DTS v rámci stavby „DC_Varnsdorf, unifikace, DC_2011 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. 
2268/5 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 20 m2 v k. ú. Varnsdorf k umístění 
soustavy DTS v rámci stavby „DC_Varnsdorf, unifikace, DC_2024 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. 
2673/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 38 m2 v k. ú. Varnsdorf k umístění 
soustavy DTS v rámci stavby „DC_Varnsdorf, unifikace, DC_2015 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


