
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI 

USNESENÍ 
č. R-065-012-16 

 
ze dne  11.4.2016 

 
Darovací smlouva na převod pozemku parc. č. 3856/25 v k.ú. Modřany do 

svěřené správy MČ Praha 12, Smlouva o zákazu zcizení a zatížení k pozemku 
parc. č. 3856/24 v k.ú. Modřany 

 

Rada městské části     
Bod č. 1 tohoto usnesení byl revokován usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-069-011-16 

1 .   s o u h l a s í  

s návrhem darovací smlouvy na pozemek parc. č.3856/25 v k.ú. Modřany, mezi městskou částí Praha 
12 jako obdarovaným a obchodní společností Modřanský háj s.r.o., IČO: 284 60 863, sídlem 
Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, jako dárcem,  za účelem budoucí stavby školského zařízení 

Viz příloha č. 1 tohoto usnesení 

2 .   s c h v a l u j e  

smlouvu o zákazu zcizení a zatížení k pozemku parc. č. 3856/24 v k.ú. Modřany, mezi městskou 
částí Praha 12 a obchodní společností Modřanský háj s.r.o., IČO: 284 60 863, sídlem Bucharova 
2641/14, 158 00 Praha 5, za účelem zajištění smluvních povinností této společnosti 

Viz příloha č. 2 tohoto usnesení 



3 .   u k l á d á  
3.1.  PhDr. Daniele Rázkové - starostce 

3.1.1.  předložit darovací smlouvu dle bodu 1 tohoto usnesení ke schválení Zastupitelstvu 
městské části Praha 12, a to na jeho nejblíže následujícím zasedání 

3.2.  PhDr. Daniele Rázkové - starostce 

3.2.1.  zajistit podpis smlouvy dle bodu 2 tohoto usnesení ze strany společnosti Modřanský háj 
s.r.o 

Termín: 25.4.2016 

3.2.2.  předložit podepsanou smlouvu dle bodu 3.2.1. k podpisu PhDr. Daniele Rázkové - 
starostce 

Termín: 16.5.2016 

 
 

Poměr hlasů: 8 pro 0 proti 0 se zdrželo 0 mimo místnost 

 
 
 
 

PhDr. Daniela Rázková 
starostka 

 
 

Robert Králíček 
zástupce starostky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Předkladatel:  PhDr. Daniela Rázková - starostka  
Zpracovatel Mgr. Antonín Šimka - právník, Mgr. Václav Kůs - vedoucí oddělení právního pro 

samosprávné činnosti OKM  
Na vědomí: Ing. Jiřímu Veselému - vedoucímu odboru investic a správy majetku, Ing. Jarmile 

Jenčíkové - vedoucí odboru Kancelář městské části  
Tisk: R-04345  
  
  



Příloha č. 1 usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-065-012-16











PhDr. Daniela Rázková
starostka

Robert Králíček
zástupce starostky



Příloha č. 2 usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-065-012-16 
 

SMLOUVA  
O  

ZÁKAZU ZCIZENÍ A ZATÍŽENÍ 
 

městská část Praha 12 
se sídlem: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 - Modřany, 
IČO:  00231151 
zastoupená: PhDr. Danielou Rázkovou, starostkou 
(dále jen Praha 12) 
 
a 
 
Modřanský háj s.r.o. 
se sídlem: Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5  
IČO:  284 60 863 
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  

oddíl C, vložka  č. 143161   
zastoupená: Davidem Křížem, na základě plné moci  
(dále jen Modřanský háj) 
 
(Modřanský háj a Praha 12 dále každý také jako Strana, společně též jako Strany) 
 
uzavírají následující smlouvu o zákazu zcizení a zatížení (dále jen Smlouva): 
 
I.  PREAMBULE  
 
1.1 Modřanský Háj je vlastníkem pozemku parc. č. 3856/24 o výměře 3039 m2, orná půda, 

v katastrálním území Modřany, obec Praha (dále jen Pozemek), zapsaného na listu 
vlastnictví č. 2522 pro k.ú. Modřany, obec Hlavní město Praha, vedeného 
u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha (dále též 
jen jako „katastrální úřad“). Pozemek je určen příslušnou územně-plánovací 
dokumentací, platnou a účinnou ke dni podpisu této Smlouvy, pouze pro stavbu 
školského zařízení. 

 
1.2 Modřanský Háj uzavřel dne 5.4. 2016 spolu s Prahou 12 a společností Modřany Villas 

s.r.o., IČ: 294 12 111, sídlem Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, „Dohodu 
o spolupráci, darovací smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě kupní“ (dále jen 
Dohoda o spolupráci). 

 
1.3 Dle ujednání v čl. 3.2 Dohody o spolupráci je Modřanský háj povinen za podmínek 

tohoto ustanovení zřídit zákaz zcizení a zatížení k Pozemku. 
 
1.4 Za splnění výše uvedeného uzavírají strany tuto Smlouvu. 
 
 
II.  ZŘÍZENÍ ZÁKAZU ZCIZENÍ A ZATÍŽENÍ 
 
2.1 Modřanský háj tímto zřizuje k Pozemku zákaz jeho zcizení a zatížení, přípustná jsou 

však zcizení a zatížení specifikovaná níže. 
 



2.2 Přípustné je zcizení Pozemku převodem na Prahu 12 jakožto nabyvatele. 
 
2.3 Přípustná jsou taková zatížení Pozemku, která jsou ve prospěch Prahy 12 jakožto 

subjektu oprávněného ze zatížení, popř. ke kterým Praha 12 udělí předchozí souhlas. 
Přípustná jsou rovněž zatížení ve prospěch třetích osob, jestliže se bude jednat 
o služebnost inženýrské sítě, stezky nebo cesty, ve prospěch sousedních pozemků 
a staveb na nich. Zatížení dle tohoto odstavce je přípustné jako zatížení in rem i in 
personam. 

 
2.4 Za zatížení se rovněž nepovažuje faktické užívání Pozemku prováděné se souhlasem 

Modřanského háje v souvislosti s výstavbou prováděnou v lokalitě, v níž se nachází 
Pozemek, např. pro dočasné složení zeminy či stavební sutě, popř. předmětů 
souvisejících s výstavbou, parkování stavební techniky a jiné podobné činnosti.  

 
III. DOBA TRVÁNÍ ZÁKAZU ZCIZENÍ A ZATÍŽENÍ 
 
3.1 Zákaz zcizení a zatížení se zřizuje na dobu do převodu Pozemku na Prahu 12 dle 

ujednání v odst. 2.5 písm. c) Dohody o spolupráci. 
 
IV. ZÁNIK ZÁKAZU ZCIZENÍ A ZATÍŽENÍ 
 
 Zákaz zcizení a zajištění zaniká v těchto případech: 
 
4.1 Nabytím vlastnického práva Prahy 12 k Pozemku dle čl. III. této Smlouvy.  
 
4.2 Dojde-li k situaci vyvolávající tento zánik předpokládané v Dohodě o spolupráci, 

zejména v odst. 5.2 a 5.4 Dohody o spolupráci. 
 
4.3 Odstoupením od této Smlouvy ze strany Prahy 12 nebo jejím zrušení dohodou 

smluvních stran. 
 
V. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 
5.1 Poplatky související se zápisy práv a povinností dle této Smlouvy do katastru 

nemovitostí uhradí Modřanský háj. 
 
5.2 Každá ze Stran se zavazuje informovat druhou Stranu o okolnostech, v jejichž 

důsledku by mohl dojít k omezení, ohrožení či znemožnění plnění povinností takové 
Strany dle této Smlouvy, 

 
5.3 Každá ze Stran se zavazuje poskytnout druhé straně veškerou součinnost, která je 

k dosažení cílů dle této Smlouvy potřebná. 
 
5.4 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.  
 
5.5 Tato Smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 
 
5.6 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena veřejně 

přístupná. 
 



5.7. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána ve čtyřech (4) stejnopisech. Modřanský háj 
obdrží jeden (1) stejnopis Praha 12 dva (2) a jeden stejnopis smlouvy bude doručen 
katastrálnímu úřadu za účelem povolení vkladu vlastnického práva. 

 
 
Příloha: 
- plná moc pro Davida Kříže (ověřená kopie) 
 
V __________dne______    V _________ dne______ 
 
 
 
 
 
 
______________________    ______________________ 
Městská část Praha 12    Modřanský háj s.r.o. 
PhDr. Daniela Rázková    David Kříž 
starostka      v plné moci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
PhDr. Daniela Rázková     Robert Králíček 

             starostka      zástupce starostky 
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