
Zpráva pro 7. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, 
které se koná dne 20. června 2019 

________________________________________________________________ 
1.08 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části p. p. č.  

6770/1, části p. p. č. 6770/2 a části p. p. č. 4209/2 v k. ú. Varnsdorf  
Předkládá: Ing. Jaroslav Beránek, vedoucí OSMI 
 
Odůvodnění: Společnost ČEZ Distribuce a.s. požádala o uzavření smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě na prodej pozemků v rámci výstavby nové kompaktní trafostanice v k. ú. Varnsdorf 
ul. Bratislavská – u rybníku Kočka, ul. Karlova – v areálu Nemocnice Varnsdorf 
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést dne 28. 03. 2019 a 16. 05. 2019 
Vyvěšeno: 01. 04. 2019   Sejmuto: 16. 04. 2019 
Vyvěšeno: 23. 05. 2019   Sejmuto: 10. 06. 2019 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě prodej části p. p. č. 
6770/1 – trvalý travní porost o výměře cca 15 m2 a části p. p. č. 6770/2 – zastavěná plocha o 
výměře cca 5 m2 k. ú. Varnsdorf k umístění soustavy DTS v rámci stavby „DC_Varnsdorf, 
unifikace, DC_2039 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. 
4209/2 – ostatní plocha, zeleň o výměře cca 50 m2 v k. ú. Varnsdorf k umístění soustavy DTS 
v rámci stavby „DC_Varnsdorf, unifikace, DC_1203 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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


