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Nabytí nemovitostí - Asental Business, s.r.o.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
rozhodlo
nabýt z vlastnictví společnosti Asental Business, s.r.o., IČ 27769135, se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava, do vlastnictví statutárního města Karviné soubor nemovitostí, který tvoří pozemek p. č.
2443/1, ostatní plocha, o výměře 3060 m2, pozemek p. č. 2443/11, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 202 m 2
včetně stavby bez čp/če, tech. vyb., stojící na pozemku p. č. 2443/11, pozemek p. č. 2443/12, zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 671 m2 včetně stavby bez čp/če, obč. vyb., stojící na pozemku p. č. 2443/12, pozemek p. č.
2443/13, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1516 m2 včetně stavby č. p. 1799, obč. vyb., stojící na pozemku p.
č. 2443/13 a pozemek p. č. 2443/14, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 279 m2 včetně stavby bez čp/če, obč.
vyb., stojící na pozemku p. č. 2443/14, vše včetně součástí a příslušenství v katastrálním území Karviná-město,
obec Karviná, za dohodnutou kupní cenu ve výši celkem Kč 30.880.000,-- (slovy:
Třicetmilionůosmsetosmdesáttisíc korun českých) včetně DPH, a to na základě Kupní smlouvy a Dohody o
advokátní depozitní úschově listin a finančních prostředků ve zněních, která jsou uvedena v příloze 1 k tomuto
usnesení, s nájmem sjednaným mezi vlastníkem výše specifikovaných nemovitostí a společností SW Kosmos
s.r.o, IČ 28146166, se sídlem Žižkova 1799/2a, Mizerov, 734 01 Karviná, na základě Nájemní smlouvy, která je
přílohou č. 2 k tomuto usnesení.
Úkol: ano
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Důvodová zpráva
Nabytí nemovitostí – Asental Business, s.r.o.
Zastupitelstvo města Karviné na svém zasedání dne 16.12.2014 svým usnesením č. 51 rozhodlo o záměru nabýt
do vlastnictví statutárního města Karviné nemovitosti v majetku společnosti Asental Business, s.r.o.,
IČ 27769135, se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, a to:
pozemek p. č.
2443/1
2443/11
2443/12
2443/13
2443/14

2

druh pozemku
výměra (m )
ostatní plocha
3.060
zastavěná plocha a nádvoří
202
zastavěná plocha a nádvoří
671
zastavěná plocha a nádvoří
1.516
zastavěná plocha a nádvoří
279

stavba, která je součástí pozemku
bez čp/če, technická vybavenost
bez čp/če, občanská vybavenost
č. p. 1799, Mizerov, občanská vybavenost
bez čp/če, občanská vybavenost

vše včetně součástí a příslušenství v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná (dále též jen
„nemovitosti“).
Uvedené nemovitosti představují komplex pozemků a 7 dilatačně vzájemně oddělených budov společně
označovaný jako „ubytovna Kosmos“. Nemovitosti se nacházejí v centrální části města v křižovatce ulic Rudé
armády a Žižkova v Karviné-Mizerově, jak je vyznačeno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 1
k důvodové zprávě. Přístup a příjezd k nemovitostem je z ulice Žižkova.
Nemovitosti slouží od r. 1981 jako ubytovací středisko, ubytování je situováno ve třech konstrukčně stejných
výškových budovách vzájemně propojených schodišťovými krčky s osobními výtahy. Ostatními budovami jsou
provozní objekty, a to: tlaková stanice - trafo, stravovací objekt s kuchyní, restaurace a výměníková stanice.
Všechny budovy byly uvedeny do provozu v roce 1981 s výjimkou restaurace, jejíž přístavba byla dodatečně
provedena v roce 1998.
Na základě Nájemní smlouvy číslo 9021799021 ze dne 01.06.2015 nemovitosti užívá nájemce SW Kosmos s.r.o.,
IČ 28146166, se sídlem Žižkova 1799/2a, Mizerov, 734 01 Karviná, k provozování ubytovacích služeb. Nájemní
smlouva je uzavřená na dobu určitou s účinností od 01.06.2015 do 30.06.2017 a je uvedená v příloze č. 2
k usnesení.
Celková cena nemovitostí stanovená ve znaleckém posudku číslo 2320/023/2015 ze dne 10.03.2015 znalcem
Jiřím Maglenem jako cena obvyklá činí Kč 35.000.000,-- (slovy: Třicetpěmilionů korun českých).
Se záměrem provést rekonstrukci výše uvedených objektů a vybudovat v nich malometrážní byty pro zajištění
bydlení mladým rodinám a seniorům se již dříve uskutečnila jednání s vlastníkem o možnosti převodu
nemovitostí do vlastnictví statutárního města Karviné. Úvahy nad využitím nemovitostí byly v loňském roce
podpořeny oznámením Ministerstva pro místní rozvoj ČR o možnosti čerpání nových dotačních titulů směřujících
právě na budování seniorského bydlení a startovacích bytů pro začínající rodiny.
Nezanedbatelným důvodem zájmu statutárního města Karviné o koupi a následné využití nemovitostí přitom je
také snaha zabránit koncentraci sociálně nepřizpůsobivých obyvatel v této městské lokalitě související se
stávajícím využitím nemovitostí jako ubytovací zařízení.
V návaznosti na výše uvedené důvody byl se společností Asental Business, s.r.o. dohodnut převod nemovitostí
do vlastnictví statutárního města Karviné za kupní cenu celkem ve výši Kč 30.880.000,-- (slovy:
Třicetmilionůosmsetosmdesáttisíc korun českých) včetně DPH a za podmínek uvedených v Kupní smlouvě
a v Dohodě o advokátní depozitní úschově listin a finančních prostředků, jejichž znění jsou přílohou č. 1
k usnesení, s tím, že nemovitosti budou převedeny do vlastnictví města současně s nájmem sjednaným mezi
stávajícím vlastníkem, tj. společností Asental Business, s.r.o., a nájemcem, tj. společností SW Kosmos s.r.o., na
základě Nájemní smlouvy, která je přílohou č. 2 k usnesení.
Movité zařízení specifikované v této Nájemní smlouvě není předmětem prodeje do vlastnictví statutárního města
Karviné.
Stanoviska odborů Magistrátu města Karviné:
Odbor rozvoje ve svém vyjádření uvádí, že podle Územního plánu obce Karviná včetně jeho změn č. 1 – 10
a č. 13 náleží výše specifikované nemovitosti do zastavěného území a zároveň do plochy blíže
nespecifikovaného občanského vybavení, která je součástí vymezené zóny občanského vybavení (U-O). Zóna
občanského vybavení zahrnuje monofunkční území areálu občanské vybavenosti s omezenou možností
integrace s jinou funkcí, tzn., že ve stavbě občanského vybavení lze např. zřídit byt pro majitele nebo správce
objektu, ale nelze objekt jako celek využít pro bydlení.
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V textové, závazné části územního plánu, která je uvedena v obecně závazné vyhlášce č. 2/2006 statutárního
města Karviné, je pro zónu (U-O) nepřípustným nový bytový a rodinný dům. Ubytovna Kosmos je stávající objekt
občanské vybavenosti a požadovaná změna tohoto objektu na bytový dům je uvedena mezi nepřípustným
využitím pro zónu (U-O).
S ohledem na výše uvedené skutečnosti budou ze strany statutárního města Karviné učiněny veškeré potřebné
kroky pro zajištění využití stávajících objektů občanského vybavení jako bytových domů tak, aby toto využití bylo
z hlediska územního plánu přípustné.
Odbor majetkový doporučuje rozhodnout nabýt nemovitosti včetně všech součástí a příslušenství do vlastnictví
statutárního města Karviné dle Kupní smlouvy a Dohody o advokátní depozitní úschově listin a finančních
prostředků ve zněních, která jsou přílohou č. 1 k usnesení, a s nájmem sjednaným dle Nájemní smlouvy uvedené
v příloze č. 2 k usnesení.
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Příloha
Příloha č. 1 k usnesení

Jirousek, Skalník, Bernatík & partneři
advokátní kancelář
JUDr. Vladimír Jirousek

IČ 66203155 ev. č. ČAK 0239

tel.: 596 118 691

e-mail:

ak.jirousek@ova.comp.cz

Sídlo: Moravská Ostrava, Preslova 9, PSČ 702 00, PS 138
fax: 596 118 690; 596 116 277
www.jsbapartneri.cz
Účet: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
č.ú. 5539498001/2700

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli
1.

Asental Business, s.r.o., IČ 27769135, DIČ CZ27769135, zaps. u KS v Ostravě pod sp.
zn. C.29248, sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, bankovní
spojení: 2007302/0800, zast. jednateli Anthonym Cainem a Radanou Staňkovou (dále jen
„Prodávající“)------------------------------------------------------------------------------

a
2. statutární město Karviná, IČ 00297534, DIČ CZ00297534, sídlem Fryštátská 72/1,
733 24 Karviná, zast. primátorem Tomášem Hanzelem (dále jen „Kupující“)--------------(Prodávající a Kupující společně – dále jen „Účastníci“)---------------------------------------tuto

kupní smlouvu
„Za prvé“: Prodávající podpisem této kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“)
prohlašuje, že je dosud na základě tzv. Dohody společníků o rozdělení obchodní společnosti
(NZ-583/2006 ze dne 22.5.2006; Z-5664/2006-803) výlučným vlastníkem nemovitostí
vedených u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná
(dále jen „Katastrální úřad“) na listu vlastnictví č. 7562 pro kat. úz. Karviná-město, obec
Karviná, okres Karviná, a to mimo jiné:----------------------------------------------------------------





pozemku parc. č. 2443/1, ostatní plocha, způsob využití: zeleň;---------------------------pozemku parc. č. 2443/11, zastavěná plocha a nádvoří, přitom součástí je stavba bez
čp/če, tech. vyb. (stavba stojí na pozemku p.č. 2443/11);-----------------------------------pozemku parc. č. 2443/12, zastavěná plocha a nádvoří, přitom součástí je stavba bez
čp/če, obč. vyb. (stavba stojí na pozemku p.č. 2443/12);------------------------------------pozemku parc. č. 2443/13, zastavěná plocha a nádvoří, přitom součástí je stavba:
Mizerov, č.p. 1799, obč. vyb. (stavba stojí na pozemku p.č. 2443/13);-------------------pozemku parc. č. 2443/14, zastavěná plocha a nádvoří, přitom součástí je stavba bez
čp/če, obč. vyb. (stavba stojí na pozemku p.č. 2443/14).-------------------------------------
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„Za druhé“: Podpisem Kupní smlouvy Prodávající prodává a Kupující kupuje Nemovitosti
specifikované výše v článku „Za prvé“ včetně součástí a příslušenství (a včetně veškerých
inženýrských sítí, jež jsou ve vlastnictví Prodávajícího a jsou situovány v Nemovitostech,
resp. v pozemcích spec. v čl. „Za prvé“ Kupní smlouvy), a to za vzájemně dohodnutou kupní
cenu v celkové výši 30.880.000,- Kč včetně DPH, slovy: třicet milionů osmset osmdesát tisíc
korun českých včetně DPH (dále jen „Kupní cena“). Kupující potvrzuje, že Kupní cena byla
sjednána za situace, kdy jsou mu velmi dobře známy ceny srovnatelných nemovitostí v daném
čase a místě. Pro úplnost se konstatuje, že Kupní cena sestává z těchto dílčích kupních cen
(včetně DPH):---------------------------------------------------














kupní cena za pozemek parc. č. 2443/1 činí 1.575.900,-- Kč, slovy:
Jedenmilionpětsetsedmdesátpěttisícdevětset korun českých
kupní cena za pozemek parc. č. 2443/11 činí 104.030,-- Kč, slovy:
Jednostočtyřitisícetřicet korun českých
kupní cena za stavbu bez čp/če, tech. vyb. (stavba stojí na pozemku p.č. 2443/11)
– trafostanice činí 373.648,-- Kč, slovy: Třistasedmdesáttřitisícešestsetčtyřicetosm
korun českých
kupní cena za pozemek parc. č. 2443/12 činí 345.565,-- Kč, slovy:
Třistačtyřicetpěttisícpětsetšedesátpět korun českých
kupní cena za stavbu bez čp/če, obč. vyb. (stavba stojí na pozemku p.č. 2443/12)
– kuchyň činí 4.641.264,-- Kč, slovy: Čtyřimilionyšestsetčtyřicetjednatisícdvěstě-šedesátčtyři korun českých
kupní cena za pozemek parc. č. 2443/13 činí 780.740,-- Kč, slovy:
Sedmsetosmdesáttisícsedmsetčtyřicet korun českých
kupní cena za stavbu: Mizerov, č.p. 1799, obč. vyb. (stavba stojí na pozemku p.č.
2443/13):
– budova ubytování A činí 7.024.170,--Kč, slovy: Sedmmilionůdvacetčtyřitisíce-jednostosedmdesát korun českých
– budova ubytování B činí 7.024.170,-- Kč, slovy: Sedmmilionůdvacetčtyřitisíce-jednostosedmdesát korun českých
– budova ubytování C činí 7.024.170,-- Kč, slovy: Sedmmilionůdvacetčtyřitisíce-jednostosedmdesát korun českých
– budova restaurace činí 836.848,-- Kč, slovy: Osmsettřicetšesttisícosmsetčtyřicetosm
korun českých
kupní cena za pozemek parc. č. 2443/14 činí 143.685,-- Kč, slovy:
Jednostočtyřicettřitisícešestsetosmdesátpět korun českých
kupní cena za stavbu bez čp/če, obč. vyb. (stavba stojí na pozemku p.č. 2443/14)
– výměníková stanice činí 873.904,-- Kč, slovy: Osmsetsedmdesáttřitisícedevětsetčtyři
korun českých
kupní
cena
za
plynovou
přípojku
činí
43.970,-Kč,
slovy:
Čtyřicettřitisícedevětsetsedmdesát korun českých
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kupní
cena
za
vodovodní
přípojku
činí
Čtyřicettřitisícedevětsetšedesátosm korun českých
kupní
cena
za
kanalizační
přípojku
činí
Čtyřicettřitisícedevětsetšedesátosm korun českých

43.968,--

Kč,

slovy:

43.968,--

Kč,

slovy:

Kupující vzal na vědomí tuto specifikaci připojovacích (inženýrských) sítí, jež jsou situovány
v souboru Nemovitostí:------------------------------------------------------------------------------------





vytápění: horkovod firmy Veolia Energie ČR, a.s., IČ 45193410, s přívodem do
výměníku tepla, jenž je součástí pozemku parc. č. 2443/11 (dodávka média na základě
smlouvy s Veolia Energie ČR, a.s.);------------------------------------------------------------el. energie: předmětem převodu je současně trafostanice VN (dodávka média na
základě smlouvy s ČEZ Prodej s.r.o., IČ 27232433); ---------------------------------------plyn: plynová přípojka je zapečetěná (Prodávající není odběratelem plynu);------------internet/telefon: konektivita zajištěna přípojkou světelným kabelem ve vlastnictví
firmy PODA a.s., IČ 25816179 (připojení na základě smlouvy s firmou PODA a.s.);
telefonní přípojka opět na základě smlouvy s firmou PODA a.s.; -------------------------vodné/stočné: součástí Nemovitostí jsou přísl. vodovodní a kanalizační přípojky.-------

„Za třetí“: Účastníci shodně konstatují, že současně s uzavřením Kupní smlouvy uzavřeli
s JUDr. Vladimírem Jirouskem, advokátem vedeným v seznamu ČAK pod ev. č. 0239, sídlem
702 00 Moravská Ostrava, Preslova 9 (dále jen „Advokát“) dohodu o depozitní úschově
finančních prostředků a listin (dále jen „Dohoda“ nebo „Úschova“), a to při sjednání těchto
podmínek:---------------------------------------------------------------------------------------------------a) Advokát převzal do Úschovy tři (3) stejnopisy Kupní smlouvy, na nichž jsou podpisy
Účastníků, resp. podpisy statutárních zástupců Prodávajícího, ověřeny prohlášením
Advokáta o pravosti podpisů, a dva (2) podepsané návrhy na zahájení řízení o vkladu
práva do katastru nemovitostí (dále jen „Návrh“);----------------------------------------------b) Kupující je povinen složit do Úschovy (uhradit) na depozitní účet Advokáta vedený u
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú. 5539498255/2700 (dále jen
„Účet Advokáta“) celou částku Kupní ceny, a to nejpozději do deseti (10) pracovních
dnů od podpisu Kupní smlouvy a Dohody; Účastníci dohodli, že pokud Kupující
uvedenou platební povinnost ve sjednané lhůtě nesplní, má Prodávající právo od Kupní
smlouvy bez dalšího odstoupit;---------------------------------------------------------------------c) Advokát je povinen podat u Katastrálního úřadu Návrh spolu s přísl. přílohou, a to
nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po splnění platební povinnosti Kupujícího spec.
pod písm. b/ tohoto článku Kupní smlouvy;------------------------------------------------------d) Advokát je povinen vyplatit Prodávajícímu z Úschovy Kupní cenu ve lhůtách, způsobem
a za podmínek stanovených v bodě „Za čtvrté“ Kupní smlouvy.------------------------------„Za čtvrté“: Kupní cena bude Prodávajícímu z Úschovy Advokáta uhrazena takto:-------------
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a) první splátku Kupní ceny ve výši devadesáti šesti procent (96 %) celkové částky Kupní
ceny je Advokát povinen poukázat na účet Prodávajícího spec. v záhlaví Kupní smlouvy
nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od okamžiku, kdy mu bude kterýmkoliv
z Účastníků doručeno (i) vyrozumění Katastrálního úřadu o vkladu vlastnických práv
k Nemovitostem ve prospěch Kupujícího na základě Kupní smlouvy a (ii) list vlastnictví,
v němž bude v odd. „A“ uveden jako výlučný vlastník Nemovitostí Kupující, odd. „B1“
bude „Bez zápisu“ a v odd. „C“ budou záznamy v obsahu a rozsahu shodném se záznamy
vedenými na LV č. 7562 pro kat. úz. Karviná-město ke dni uzavření Kupní smlouvy
(uvedené podmínky jsou podmínkami kumulativními);-----------------------------------------b) zůstatek Kupní ceny ve výši čtyř procent (4 %) Kupní ceny je Advokát povinen poukázat
na účet Prodávajícího spec. v záhlaví Kupní smlouvy nejpozději do pěti (5) pracovních
dnů od okamžiku, kdy mu bude Prodávajícím doručen relevantní doklad o úhradě daně
z nabytí nemovitostí vyměřený na základě Kupní smlouvy (bude-li daň z nabytí
nemovitostí z jakýchkoliv důvodů uhrazena Kupujícím a Kupující tuto skutečnost
Advokátovi náležitě prokáže, poukáže Advokát spec. zůstatek Kupní ceny na účet určený
Kupujícím, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od předložení dokladu o úhradě
předmětné daně).--------------------------------------------------------------------------------------„Za páté“: Prodávající seznámil Kupujícího se skutečností, že v době uzavření Kupní
smlouvy užívá Nemovitosti, resp. jejich součásti, nájemce – společnost SW Kosmos s.r.o.,
IČ 28146166, zaps. u KS v Ostravě pod sp. zn. C.57483, sídlem Žižkova 1799/2a, Mizerov,
734 01 Karviná. Kupující potvrzuje, že se s obsahem nájemní smlouvy ze dne 1.6.2015,
s.č. 9021799021 (dále jen „Nájemní smlouva“) podrobně seznámil, zejména vzal na vědomí,
že nájemní poměr byl sjednán na dobu určitou do 30. června 2017. V návaznosti na Nájemní
smlouvu Kupující prohlašuje, že si je plně vědom právního režimu upravujícího vztahy mezi
pronajímatelem a nájemcem v případě změny ve vlastnictví té které nemovité věci (ust.
§ 2221 a násl. ObčZ). Kupující podpisem Kupní smlouvy potvrzuje, že od Prodávajícího
převzal stejnopis Nájemní smlouvy.--------------------------------„Za šesté“: Kupující vzal dále na vědomí zatížení Nemovitostí vyplývající ze zápisu na
aktuálním listu vlastnictví č. 7562, k.ú. Karviná-město, jež tvoří nedílnou přílohovou součást
Kupní smlouvy, a to: věcné břemeno – právo uložení a provozování přípojky optického
kabelu, právo vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami, údržbou a odstraňováním
přípojky optického kabelu, vše k části pozemku parc. č. 2443/1 v rozsahu stanoveném
GP 4794-106/2011 (věcné břemeno sjednané ve prospěch Slezské univerzity v Opavě, IČ
47813059, smlouvou ze dne 13.2.2012; V-1136/2012-803).-----------------------------------------„Za sedmé“: Nad rámec skutečností vymezených v bodě „Za páté“ a „Za šesté“ Kupní
smlouvy Prodávající prohlašuje:-------------------------------------------------------------------------a) že na Nemovitostech neváznou žádné právní vady či závazky, které by Kupujícímu
bránily ve výkonu jeho vlastnických práv nebo by jeho vlastnická práva jakkoliv
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b)

c)

d)

e)

omezovala, tj. že právní stav Nemovitostí odpovídá stavu, jenž vyplývá z Přílohy č. 1 (list
vlastnictví č.7562 pro kat. úz. Karviná-město vystavený ke dni uzavření Kupní smlouvy);že nemá vůči státu či orgánům státní správy žádné nedoplatky, pro které by mohlo dojít
k zatížení Nemovitostí, a to zejména soudcovským zástavním právem či zástavním
právem zřízeným přísl. finančním úřadem;--------------------------------------------------------že ke dni podpisu Kupní smlouvy má splněny své daňové povinnosti a že proti němu
nebylo ke dni podpisu Kupní smlouvy zahájeno insolvenční řízení, narovnání či jiné
soudní řízení, jehož důsledkem by mohlo být zahájení výkonu rozhodnutí proti
Nemovitostem či některým z nich, jakož že mu nebylo ke dni podpisu Kupní smlouvy
doručeno usnesení o předběžném opatření omezující dispozici s předmětnými
Nemovitostmi;-----------------------------------------------------------------------------------------že se po podpisu Kupní smlouvy zdrží jakýchkoliv jednání, jež by mohly Nemovitosti
jakkoliv zatížit či by mohly vést k jejich zcizení, tj. jednání, jež by mohlo vést ke změně
stavu garantovaného prohlášením v úvodu tohoto oddílu Kupní smlouvy;--------------------že mu nejsou známy žádné skutečnosti či jiné vady, včetně ekologických, jež by bránily
převodu Nemovitostí či jejich užívání.--------------------------------------------------------------

„Za osmé“: Kupující potvrzuje:-------------------------------------------------------------------------a) že si Nemovitosti na místě samém detailně prohlédl a před uzavřením Kupní smlouvy se
podrobně seznámil s faktickým (stavebním) stavem Nemovitostí, tj. primárně se stavem
součástí Nemovitostí;---------------------------------------------------------------------------------b) že vzal na vědomí stav energetické náročnosti staveb spec. v bodě „Za prvé“ Kupní
smlouvy, a to v intencích energetických štítků budov z 28.12.2006 zpracovaných
energetickým auditorem Ing. Witoldem Stopou vedeným v přísl. seznamu energetických
auditorů s osvědčením ev. č. 170 (Kupující potvrzuje převzetí kopií energetických štítků,
které budou v originále předány a převzaty v rámci předání a převzetí Nemovitostí – viz
článek „Za desáté“ Kupní smlouvy).---------------------------------------------------------------Za okolností vymezených v bodě „Za páté“ až „Za osmé“ Kupní smlouvy Účastníci
konstatují, že převodu Nemovitostí žádné překážky nebrání, přitom Kupující přijímá veškerá
práva a veškeré povinnosti Kupní smlouvou zřizované.----------------------------------------------„Za deváté“: Vlastnictví k převáděným Nemovitostem přejde na Kupujícího na základě
rozhodnutí Katastrálního úřadu, o povolení vkladu vlastnických práv ve prospěch Kupujícího.
„Za desáté“: Nebude-li Účastníky dohodnuto jinak, pak k převzetí Nemovitostí přistoupí
Účastníci nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne zápisu vkladu vlastnických práv
Kupujícího k Nemovitostem. V případě neshody o termínu předání a převzetí v rámci
sjednané lhůty platí, že termínem předání a převzetí Nemovitostí (na místě samém) je
poslední den lhůty ve 12.00 hod. O předání a převzetí Nemovitostí bude sepsán písemný
protokol, v němž bude mimo jiné specifikována veškerá předávaná dokumentace
k Nemovitostem (včetně originálu nebo ověřené kopie Nájemní smlouvy s přílohami). V této
souvislosti se zejména konstatuje, že Prodávající je povinen předat Kupujícímu veškerou
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stavebnětechnickou a správní dokumentaci, která se k Nemovitostem váže a kterou má
k dispozici a další dokumentaci spadající do tzv. pasportizace Nemovitostí.----------------------„Za jedenácté“: Náklady spojené se sepisem Kupní smlouvy a s řízením u Katastrálního
úřadu hradí Prodávající. Prodávající je zároveň poplatníkem daně z nabytí nemovitostí
vyměřené na základě Kupní smlouvy.-------------------------------------------------------------------„Za dvanácté“: Kupní smlouva byla vypracována v šesti (6) stejnopisech, přitom:------------a) Advokát převzal čtyři (4) stejnopisy Kupní smlouvy s tím, že tři (3) vyhotovení Kupní
smlouvy jsou opatřeny ověřovacími doložkami podpisů Účastníků, resp. podpisů
statutárních zástupců Prodávajícího;---------------------------------------------------------------b) Prodávající i Kupující potvrzují převzetí vždy jednoho (1) stejnopisu Kupní smlouvy bez
ověřovacích doložek podpisů.-----------------------------------------------------------------------„Za třinácté“: Nedílné (pevně spojené) přílohové součásti Kupní smlouvy:--------------------

Příloha č. 1 - LV č. 7562, k.ú. Karviná-město;------------------------------------------------

„Za čtrnácté“: Účastníci potvrzují, že se s obsahem Kupní smlouvy před jejím podpisem
podrobně seznámili a prohlašují, že Kupní smlouva je projevem jejich pravé a svobodné
vůle.-

Ostrava, dne .........................2015

Ostrava, dne .......................2015

za Prodávajícího: jednatel Anthony Caine

za Prodávajícího: jednatel Radana Staňková

...............................................................

.................................................................

........................ dne .....................2015
za Kupujícího: primátor SMK Tomáš Hanzel

................................................................
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Jirousek, Skalník, Bernatík & partneři
advokátní kancelář
JUDr. Vladimír Jirousek

IČ 66203155 ev. č. ČAK 0239

tel.: 596 118 691

e-mail:

ak.jirousek@ova.comp.cz

Sídlo: Moravská Ostrava, Preslova 9, PSČ 702 00, PS 138
fax: 596 118 690; 596 116 277
www.jsbapartneri.cz
Účet: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
č.ú. 5539498001/2700

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli
Asental Business, s.r.o., IČ 27769135, DIČ CZ27769135, zaps. u KS v Ostravě pod sp.
zn. C.29248, sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, bankovní
spojení: 2007302/0800, zast. jednateli Anthonym Cainem a Radanou Staňkovou (dále jen
„Prodávající“)

1.

2. statutární město Karviná, IČ 00297534, DIČ CZ00297534, sídlem Fryštátská 72/1,
733 24 Karviná, zast. primátorem Tomášem Hanzelem (dále jen „Kupující“)
a
3. JUDr. Vladimír Jirousek, advokát zapsaný v seznamu ČAK pod ev. č. 0239, IČ
66203155, sídlem Moravská Ostrava, Preslova 9 (dále jen „Advokát“)
tuto

dohodu o advokátní depozitní úschově listin a finančních
prostředků
I. Úvodní ustanovení
1.1. Účastníci sjednali tyto termíny a jejich definice, jež jsou pro výklad Dohody závazné:



Dohoda – je tato dohoda o advokátní depozitní úschově listin a finančních prostředků;
Úschova – je advokátní depozitní úschova listin a finančních prostředků v intencích
podmínek sjednaných Dohodou;
 Katastrální úřad – je Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální
pracoviště Karviná;
 Nemovitosti – jsou nemovitosti vedené tč. u Katastrálního úřadu na LV č. 7562 pro
kat. úz. Karviná-město, a to:
o pozemek parc. č. 2443/1, ostatní plocha, způsob využití: zeleň;
o pozemek parc. č. 2443/11, zastavěná plocha a nádvoří, přitom součástí je stavba
bez čp/če, tech. vyb. (stavba stojí na pozemku p.č. 2443/11);
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o
o
o








pozemek parc. č. 2443/12, zastavěná plocha a nádvoří, přitom součástí je stavba
bez čp/če, obč. vyb. (stavba stojí na pozemku p.č. 2443/12);
pozemek parc. č. 2443/13, zastavěná plocha a nádvoří, přitom součástí je stavba:
Mizerov, č.p. 1799, obč. vyb. (stavba stojí na pozemku p.č. 2443/13);
pozemek parc. č. 2443/14, zastavěná plocha a nádvoří, přitom součástí je stavba
bez čp/če, obč. vyb. (stavba stojí na pozemku p.č. 2443/14).

Kupní smlouva – je kupní smlouva o převodu Nemovitostí uzavřená mezi
Prodávajícím a Kupujícím;
Kupní cena – je kupní cena sjednaná Kupní smlouvou za prodej Nemovitostí ve výši
30.880.000,- Kč, slovy: třicet milionů osmset osmdesát tisíc korun českých;
Částka Úschovy – je částka Kupní ceny složená do Úschovy v intencích podmínek
Dohody;
Návrh – je návrh na vklad práv do katastru nemovitostí dle Kupní smlouvy;
Účet Prodávajícího – je účet vedený u České spořitelny, č.ú. 2007302/0800;
Účet Kupujících – je účet vedený u České spořitelny, č.ú. 27-1721542349/0800
Účet Advokáta – je advokátní depozitní účet vedený u UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s., č.ú. 5539498255/2700.

1.2. Advokát podpisem Dohody potvrzuje, že nad rámec listin převzatých do Úschovy (viz
čl. II/ Dohody) převzal do své stálé dispozice jeden stejnopis Kupní smlouvy (bez
ověřovacích doložek podpisů) a s jejím obsahem se podrobně seznámil.
II. Předmět Dohody
2.1. Advokát převzal do Úschovy tyto listiny:
a) 3 stejnopisy Kupní smlouvy, na kterých jsou podpisy statutárních zástupců Prodávajícího
ověřeny prohlášením Advokáta o pravosti podpisů (včetně nedílné přílohy: Příloha č. 1 –
LV č. 7562 pro kat. úz. Karviná-město);
b) 2 stejnopisy Návrhu podepsané Prodávajícím a Kupujícím.
2.2. Kupující je povinen uhradit na Účet Advokáta celou částku Kupní ceny, a to nejpozději
do deseti (10) pracovních dnů od uzavření Kupní smlouvy a Dohody. Prodávající a Kupující
výslovně konstatují, že splněním uvedené platební povinnosti splní Kupující vůči
Prodávajícímu povinnost z titulu úhrady Kupní ceny. V případě, že v uvedené lhůtě Kupující
celou částku Kupní ceny na Účet Advokáta nesloží, je Prodávající oprávněn bez dalšího od
Kupní smlouvy odstoupit. V případě relevantního odstoupení od Kupní smlouvy (relevance
odstoupení musí být doložena výpisem z Účtu Advokáta dokumentujícího nesplnění platební
povinnosti ze strany Kupujícího) je Advokát povinen vydat Prodávajícímu listiny složené do
Úschovy (viz b. 2.1. Dohody). Pokud si tyto listiny Prodávající nevyžádá a nevyzvedne
nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne, kdy bude Advokátovi doručen písemný
zrušovací projev, Advokát listiny z Úschovy protokolárně zničí.
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2.3. Advokát je povinen podat ke Katastrálnímu úřadu Návrh s jedním (1) stejnopisem Kupní
smlouvy složeným do Úschovy ve smyslu ujednání pod b. 2.1., a to nejpozději do pěti (5)
pracovních dnů od složení Kupní ceny na Účet Advokáta. Nebude-li dohodnuto jinak, je
Advokát povinen vydat z Úschovy ve výše sjednané lhůtě a ve svém sídle Účastníkům vždy
po jednom (1) stejnopise Kupní smlouvy.
2.4. Kupní cena bude Prodávajícímu uhrazena Advokátem z Částky Úschovy takto:
a) první splátku Kupní ceny ve výši devadesáti šesti procent (96 %) celkové částky Kupní
ceny je Advokát povinen poukázat na Účet Prodávajícího nejpozději do pěti (5)
pracovních dnů od okamžiku, kdy mu bude kterýmkoliv z Účastníků doručeno (i)
vyrozumění Katastrálního úřadu o vkladu vlastnických práv k Nemovitostem ve prospěch
Kupujícího na základě Kupní smlouvy a (ii) list vlastnictví, v němž bude v odd. „A“
uveden jako výlučný vlastník Nemovitostí Kupující, odd. „B1“ bude „Bez zápisu“ a v
odd. „C“ budou záznamy v obsahu a rozsahu shodném se záznamy vedenými na LV
č. 7562 pro kat. úz. Karviná-město ke dni uzavření Kupní smlouvy (uvedené podmínky
jsou podmínkami kumulativními);
b) zůstatek Kupní ceny ve výši čtyř procent (4 %) Kupní ceny je Advokát povinen poukázat
na Účet Prodávajícího nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od okamžiku, kdy mu bude
Prodávajícím doručen relevantní doklad o úhradě daně z nabytí nemovitostí vyměřený na
základě Kupní smlouvy (bude-li daň z nabytí nemovitostí z jakýchkoliv důvodů uhrazena
Kupujícím a Kupující tuto skutečnost Advokátovi náležitě prokáže, poukáže Advokát
spec. zůstatek Kupní ceny na Účet Kupujícího, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od
předložení dokladu o úhradě předmětné daně).
2.5. V případě, že bude Advokátovi kterýmkoliv z účastníků Kupní smlouvy doručeno
pravomocné rozhodnutí Katastrálního úřadu o zamítnutí Návrhu a nebude-li mezi
Prodávajícím a Kupujícím ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od složení uvedeného
rozhodnutí do Úschovy dohodnuto jinak, je Advokát povinen poukázat Částku Úschovy na
Účet Kupujícího, resp. účet či účty Kupujícím písemně sdělené, a to nejpozději do pěti (5)
pracovních dnů od marného uplynutí výše uvedené patnáctidenní lhůty. S listinami v Úschově
naloží Advokát dle pokynů Prodávajícího, resp. způsobem sjednaným pod b. 2.2. in fine
tohoto článku Dohody.
III. Závěrečná ustanovení
3.1. Prodávající a Kupující potvrzují, že uzavřením Dohody souhlasí s uložením Částky
Úschovy na Účet Advokáta vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Po složení Částky Úschovy odpovídá za včasné a řádné plnění platebních povinností
sjednaných Dohodou Advokát. Výslovně se však konstatuje, že Advokát odpovídá za ztráty
na Částce Úschovy pouze tenkrát, pokud ke ztrátě či ztrátám (škodě) došlo z důvodu porušení
smluvních povinností či povinností stanovených právními předpisy ze strany Advokáta, a to
za podmínky příčinné souvislosti mezi jeho zaviněným jednáním a způsobenou škodou.
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3.2. Vztahy Dohodou blíže neupravené podléhají režimu obecně závazné právní úpravy
a režimu stavovského předpisu ČAK č. 7/2004 Věstníku. Advokát je ve smyslu stavovských
předpisů ČAK povinen evidovat Úschovu v Elektronické knize úschov ČAK.
3.3. Jakékoliv změny či dodatky lze k Dohodě přijímat toliko při dodržení písemné formy.
3.4. Prodávající a Kupující výslovně dohodli, že Advokátovi náleží za realizaci Úschovy
odměna ve výši částky veškerých přírůstků (bankou stanovené úroky) k Částce Úschovy po
dobu řádné Úschovy. Odměnu je Advokát oprávněn zúčtovat oproti nároku složitele na
výplatu přírůstků (úroků) k Částce Úschovy, a to mj. při splnění všech daňových povinností
Advokátem (úhrada DPH, úhrada srážkové daně a daně z příjmů). Nad tento rámec se další
odměna Advokáta za Úschovu nesjednává.
3.5. Každý z účastníků Dohody potvrzuje převzetí jednoho (1) jejího stejnopisu s tím, že
každý ze stejnopisů má platnost originálu. Účastníci potvrzují, že se před podpisem Dohody
s jejím obsahem podrobně seznámili a prohlašují, že Dohoda je v návaznosti na Kupní
smlouvu projevem jejich pravé a svobodné vůle.
Ostrava, dne .........................2015

Ostrava, dne .......................2015

za Prodávajícího: jednatel Anthony Caine

za Prodávajícího: jednatel Radana Staňková

...............................................................

.................................................................

........................ dne .....................2015

Ostrava, dne .......................2015

za Kupujícího: primátor SMK Tomáš Hanzel

Advokát: JUDr. Vladimír Jirousek

................................................................

................................................................
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