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Smlouva o spolupráci avzájemné podpo e rozvoje
pozemkri

k

uzav ená s p ihlédnutím

51 občanskéhozákoníku, v jeho znění platném ke dni podpisu

této smlouvy

Článek I.
Město Trutnov

Se sídlem:
Jednající:
ICO:
DIČ.
Bankovní spojení:
E-mail:

Trutnov, Slovanské náměstí 165, PSČ 54l 16
Mgr. Ivanem Adamcerrq starostou města
00278360
CZOO}7836O
12460110100
kucera@írutnov.cz

a

ARKADIA, as.

sídlem:
Jgdnající.
ICO:
DIč:
Bankovní spojeni:
E-mail:
Se

Trutnov, Dolní Staré Město, Krkonošská 566, PSČ 541 01
panem Jaroslavem Peka em, jedin m členem p edstavenstva
25287907
CZ25287\O7
271615700227\OLO\, Komerčníbanka _ pobočka Praha 6
houserova@sazka.cz

spolu uzavírajítuto Smlouvu o spolupráci avzájemné podpo e rozvoje pozemkri (dále také
jen,,Smlouva").

Clánek II.

úvodníustanovení
1.

2.

Město Trutnov prohlašuje, že je - mimo jiné - q lučn m vlastníkem pozemk parc.č.
l79l28, l79l29 a 496l| v k.ťr. Dolní Staré Město a pozemk parc.č. 98O, 2l75l2, 2!87 a
2l83l5 v k.ri. Trutnov, Dále Město Trutnov prohlašuje, že usiluje o nabytí vlastnictví mimo llné - k pozemk m parc.č. l79l7 a 488/L v k.ri. Dolní Staré Město od Pozemkového
fondu CR a o nabytí pozemkri z vlastnictví spoleěnosti ARKADId a.s., a to v rozsahu
vyjád eném graficky v P íloze č. 1 teto Smlouvy. Uvedené pozemky jsou pro ričely této
Smlouvy souhrně označovány jako pozemky Města Trutnov v Pnimyslové z6né
Krkonošská, anebo zkráceně téžjen jako ,,pozemky IvlFZK".
a.s. prohlašuje, že je - mimo jiné - q lučnl m vlastníkem pozemkťr parc.č. 99,
l05, 49412 a 49413 v k.ťr. Dolní Staré Město. Dále společnost ARKADIA" a.s.

ARKADId
l01, l02,

ProhlaŠuje, Že usiluje o nabytí pozemkri z vlastnictví Města Trutnov, a to v rozsahu
vyjád eném graficky v P íloze č. 1 této Smlouvy. Uvedené pozemky jsou pro ťrčelytéto
Smlouvy souhrně označovány jako pozemky ARKADIA! a.s. v Pnimyslové zóně
KrkonoŠská, anebo zkráceně téžjako ,,pozemky APZK". Kromě pozemkťr APZK je
ARKADIA a.s. q lučn;jlm vlastníkem dalšíchpozemk v k.r!. Dolní Staré Město a k.ťr.
Horní Staré Město o rozloze cca 130 ha podél silnice Vl4-Krkonošská; ARKADIA' a.s. má
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o změnu dosavadního zemědělského zptisobu využitítěchto pozemk na PlochY
zŇaviteln ,ch pozemk , a to v terminologii Vyhlášky o obecnych poŽadavcích na
využívánííiemi č. 501/2006 Sb., na plochy občanskéhovybavení, plochy smíŠenév robní
a plochy q roby a skladování ( 6, l1,12 Vyhlášky č. 501/2006 Sb,),
zájem

3.

Město Trutnov a ARKADIA, a.s., jako vlastníci sousedícíchpozemkri (resp. souboru
pozemkťr tvo ícíchpozemkové celky), se shodují v torn, Že kaŽdá ze smluvních stran
pot ebuje k rozvoji pozemku ve svém vlastnictví nezbytně součinnost druhé smluvní stranY.

Článek rrr.

Závazky společnosti ARKADIA,
1.

&.s,

Společnost ARKADLA5 a.s. se zavaanje, že bude jako ričastníkťrzemnícha stavebních
Leni, podporovat návrhy Města Trutnov, anebo jím označen ch t etích osob na vydání
uzemniitr ioáodnutí o umístěni staveb technické infrastruktury a staveb budov na
pozemcích MPZK.
a.s. se zavaanje, že p evede do vlastnicWÍ Města Trutnov pozemek
parc. č. lO2 a pozemky nov ch parc. č. vzniklé oddělením ze stávajích parc. Č. 99, 101,
4g4t2 a 494t3 io vše v k.ťr. Dolní Staré Město, a to směnou za pozemky noq ch parc- Č.

2. Společnost

ARKADIA,

vzniklé oddělením ze távajích parc. č. I79l28 a 179129 to vše v k.ir. Dolní Staré MěstO,
směněny budou pozemky o témě shodné v mě e, a to bez doplatku (plocha nov ch Parc.
e.;e priufizně graíicky Žnáaornéna vP íloze č.1 této Smlouvy, hranice a vlměry nov ch
p-.. č. budou geodeticky určeny na základě geometrického plánu odsouhlaseného Městem
Ťrutnov i spoleiností ARKADIA a.s.) Náklady vyvolané p ípravou arealizaci této směny
pozemkťr budou rozděleny takto. ARKADIA a.s. uhradí po ízenígeometrického plánu,
Město Trutnov uhradí poÝízeníznaleckého posudku o ceně směňovanych pozemkri, daň
z p evodu nemovitostí z titulu směny těchto pozemk uhradí p evodce i nabyvatel rovn m
_ věcně související protizávazek - Města Trutnov spočíváv povinnosti zajistit
díiem. Dítčí
zánlk (vymaz z KN) věcného p edkupního práva Pozemkového fondu CR k pozemk m
parc. č. l7gt28al79l29, resp. knov}m parc. č. vznikl; m oddělenímze stávajíchparc, Č.
1tgtza a 779129 to vše v k.ri. Dolní Staré Město; p ed prokazaním splnění tohoto
protizávazku Města Trutnov není ARKADIA a.s. povinna realizovat směnu pozemkri
podle ustanovení tohoto ělánku Smlouvy.

3. Společnost ARKADId a.s. se zavazuje. že p evede do vlastnictví Města Trutnov pozemek
parc. č. l05 v k. . Dolní Staré Město, a to směnou za pozemek parc. č. 488/1 a pozemky

nov ch parc. č. vzniklé oddělením ze stávajích pozemkri parc. č. l79l7 a 496ll v k.ťr. Dolní
Staré Město a z pozemku parc. č. 2t83l5 v k,ri. Trutnov; směněny budou pozemky o témě
shodné v mě e, atobezdoplatku (plocha norn ch parc. č. je p ibližně graficky znázoraéna
v p íloze č,2 této Smlouvy, hranice a q měry novych parc. č. budou geodeticky urČeny na
zitkladě geometrického plánu odsouhlaseného Městem Trutnov i společnostíARKADIA
a.s.). Náklady vyvolané p ípravou a rea|izaci této směny pozemkri budou rozděleny takto:
ARKADIA a.s. uhradí pórir"rri geometrického plánu, Město Trutnov uhradí po ízeni
znaleckého posudku o céně směňovan}ch pozemkri, daň z p evodu nemovitostí z titulu
směny těchtó pozemk uhradí p evodce i nabyvatel rovnl m dílem. Město Trutnov k datu
uzav ení této Šmlouvy není vlástníkem pozemk parc.č. 179t7 a 488/l v k.ťr. Dolní Staré
Město, avšak podalo Žádost o jejich prevód u Pozemkového fondu ČR.
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4.

SpolečnostARKADIA a.s. se zavaalje,žeuzav esMěstemTrutnovanebo jímoznaČenou
t !tí osobou smlouvu o ňizení věcného b emene spočívajícichv práw uloŽeni
pozemcích
st edotlakého plynovodního adu, event. vedení dalšíchinžen rskych sítípo
a.s.
ARKADIAI
které
spoleČnost
pozemk
a to beáplatně na těch částí
KČ
^PZJ|za riplatu ve v Ši10.000,Plus
^p2^..
získá směnou od Města Trutnov, v ostatních p ípadech
emeni.
věcnému
b
jednotlivého
práva
odpovídajicího
DPH za ďtzerukaždého
p íslušnousmlouvu dle odstavce2.,3. či 4. tohoto článku se spoleČnost ARKADIA' a. s,,
zavazlje uzav ít ve lh tě do 90 dn ode dne p edloženínáwhu takové smlouvy ze strany
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Města Trutnova společnosti ARKADIA, a.s.

ČÉnexIV.

Závazky Města Trutnov
l. Město Trutnov se zavazuje, že bude jako ričastníkuzemních a stavebních Íizeni,
podporovat náwhy společnosti ARKADIA5 a.s. anebo jí oznaěenych t etích osob na vydání
Lemních rozhodnutí o umístěnístaveb technické infrastruktury a staveb budov na
pozemcích APZK.
2.

a

J.

Město Trutnov se zavazuje, že k zajištěnídopravní obslužnosti pozemk ve vlastnictví
ARKADI{ a.s., zídívěcné b emeno uživáni irčeloq ch komunikaci vPZ KrkonoŠská;
věcné b emeno bude ďízeno za riplatu ve v}ši 10.000,- Kč plus DP { a to ve lhtitě do 90
dnťr ode dne, kdy nabude právní moci kolaudace stavby čelov ch komunikaci vPZ
krkonošská.

Město Trutnov se zavazuje, že za p íslušnouriplatu umožní vyrržitíinžen rsk}ch sítí
(pokud bude jejich stavebníkem a vlastníkerrL a to s ohledem na jejich kapacitu a stavebně
tichnické vlaitnosti), anebo podpo í možnost využiti inžen rsk}ch sítí(pokud budou jejich
stavebníkem a vlaitníkem iretí osoby) v PZ Krkonošská každémuvlastníku pozemk
AqZK, které jsou kdatu podpisu této Smlouvy ve vlastnictví ARKADIA a.s. Vp ípadě
nedostatečné Řapacity, anebo jin ch d vodri, které by znemožnily využitíinžen;frsk ch sítí
vlastníkrim pozemkri APZK, poskytne Město Trutnov maximální souČinnost spoleČnosti
ARKADIA a.s., jakož i každémudalšímuvlastníku pozemkri APZK p i projednání jejich
,ch podmínek pro p ipojení se k inŽen rsk m
návrhri na zv šeníkapacity či vytvo ení jin
sítímv

4.

.fu

pz krkonošská.

Město Trutnov se zavazuje k podpo e a poskytnutí maximální součinnosti p i projednávání
návrhťr společnosti ARKADIA" a.s. na změnu zemně plánovací dokumentace (dále také
jen t_tlO) s cílem změny dosavadního zemědělského zprisobu vyrržitíplochy cca 130 ha
pozemkri ve vlastnictví ARKADIA" a.s. v k.ťr. Dolní Staré Město a k.ir. Horní Staré Město
na plochy zastaviteln ch pozemk , a to na plochy občanského vybavení, plochy smíŠené
a robní a plochy qjlroby a skladování. Společnost ARKADId a.s., bere navědomÍ, Že na
změnu ťrzemně plánovací dokumentace neexistuje právní nárok a Že Město Trutnov
nemťrže zajistit ani garantovat schválení změny ťrzemně plánovací dokumentace. DÍlČÍvěcně související- protizávazek společnosti ARKADIA" a.s.: náklady vyvolané po ízením
změny rizemně piánovací dokumentace ponese v plné q ši ARKADIA a.s, pokud
p edmětem změn} ÚPP budou pouze náwhy ARKADIA a.s. Pokud p edmětem změnY
Úpp b,rdou zároveň s náwhem ARKADIA" a.s., rovněž návrhy vyvolané pot ebami Města
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Trutnov, anebo t etích osob, uhradí ARKADId a.s. poměrnou část nákladri p ipadajícína
po ízenízměny UPD z titulu projednávání jejího návrhu (vyčíslenípoměrné části nakladri
p ipadajícína ARKADId a.s., provede projehant-zpracovatel po ízenízměny ÚPn)

Čtánek V.

Doba platnosti Smlouvy
1. Tato Smlouva se uzavirá na dobu neurčitou.

Clánek YI.

závěreěná ustanovení
1.

Právní váahy vzniklé ztďo Smlouvy nebo s touto Smlouvou souvisejíci, se ídípokud
ztéto Smlouvy nevypllvá něco jiného, zejména u tanoveními občanského zákoníku.
V p ipadě, Že by se stalo některé ustanovení Smlouvy neplatn;fm, zustávají ostatní
ustanovení i nadále v platnosti, |edaže právní p edpis stanoví jinak.

2.

Nedílnou součástíteto Smlouvy je její P íloha ě.l a é.2. Tuto Smlouvu lze doplňovat nebo
měnit pouze písemně, a to dodatky číslovanymivzestupnou číselnouadou po
odsouhlasení oběma smluvními stranami, podepsanymi osobami oprávněn}mi jednat ve
věcech této Smlouvy.

J.

Tato Smlouva p edstawje kompletní a riplné ujednání mezi smluvními stranami

a
nahrazuje všechny dosavadní dohody a ujednání, vztahujícíse k p edmětu této Smlouvy,
která byla v minulosti učiněna v ťrstníformě. Smluvní strany se zavazují k poskytnutí
podpory rozvoje pozemkri - a to v rozsahu sjednanych závazŇ podle čl. m. a IV. této
Smlouvy - rovněž každémuvlastníku (budoucímu nabyvateli) pozemkri, jejichž podpora
rozvoje je p edmětem této Smlouvy.

Činnosti dle této Smlouvy se Město Trutnov zavazlljeplnit a vykonávat v souladu se zájmy
na rozvoji svého i:zemí a v rámci podmínek zajištění jeho udržitelného rozvoje, a to na
základě roáodnutí sv ch organ .
Smluvní trany tuto smlouvu uzavírajíp i vědomi, že záměr směny pozemk , jak je
uveden v tďo smlouvě, nebyl zve ejněn na ední desce. Město Trutnov tak učinípo
Podpisu této smlouvy. Na základě v sledkri zve ejnění bude záměr projednán v orgánech
města a v p ípadě následného schválení v zastupitelstvu města bude uzav ena p íslušná
smlouva o směně pozemkri.

4.

?\

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, zruc\žkaždystejnopis má platnost
originálu akaždá smluvní strana obdržíjeden stejnopis.
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5.

Smluvní strany prohlašují,že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že Smlouva
byla uzaťena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle, určitě, viňné a
srozumitelně a nikoli v tísni a za nápadně neqýhodných podmínek. Tato Smlouva byla
schválena usnesení Zastupitelstvem města Trutnov č. 2008 - 1lll2 ze dne 28.4.2008. Na
dŮkaz shody o vŠechustanoveních této Smlouvy připojují osoby oprávněné jednat za
smluvní strany své vlastnoručnípodpisy. Tato Smlouva nab;ýwá platnosti a účinnostidnem
podpisu poslední ze smluvních stran.

P íloha č. 1
P íloha č. 2

V Trutnově,

dne

44 r

2008

3ňi
\Jě

$l
HJo

za ARKADL\ a. s.
Jaroslav peka , jediny člen p edstavenstva

zaMésto Truť
Mgr. Ivan Adamec, starosta
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p íloha č.ípredmět směnné smlouvy

l,

pozemky preváděné do vlastníctví
města Trutnov
Pozemky preváděné do vlastníctví ARI(ADIA, a.s.

,l:
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P íloha é.2 - Predmět Směnné srnlouvy

ll,

Pozernky p eváděné do vlastníctví města Trutnov
Pozemky preváděné do vlastníctvíAR}(ADIA, a.s.

-(>-

