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NÁZEV:  Budoucí výstavba lokality Nechyba III. – kupní smlouvy 

 
PŘEDKLÁDÁ:  Rada města Sezimovo Ústí 
ZPRACOVAL:  Ing. Mgr. Petra Nedvědová, vedoucí KTAJ 

 
NÁVRH NA USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí po projednání  
Usnesením č. 
I. Schvaluje 
a)  koupi pozemků parc. č. 199/1 – ost. plocha/ost. komunikace, o výměře 2515 m2,  parc. č. 199/279 
– ost. plocha/ost. komunikace, o výměře 344 m2, parc. č. 199/280 – orná půda, o výměře 49 m2,  
parc. č. 199/281 – orná půda, o výměře 757 m2 (nově vzniklý), parc. č. 199/282 -  ost. plocha/ost. 
komunikace, o výměře 970 m2, parc. č. 199/283 – orná půda, o výměře 186 m2, parc. č. 199/284 – 
orná půda, o výměře 62 m2, parc. č. 199/285 – orná půda, o výměře 614 m2, parc.č. 199/286 – orná 
půda, o výměře 317 m2, parc.č. 199/209 – orná půda, o výměře 324 m2, parc.č. 199/278 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o výměře 193 m2, zapsaných na LV č. 5706, pro katastrální území 
Sezimovo Ústí, obec Sezimovo Ústí, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor, do společnosti MPK GATE, s.r.o., Ústrašická 95, 39111 
Planá nad Lužnicí, za celkovou kupní cenu ve výši 5.000 Kč, v intencích předloženého návrhu 
předmětné kupní smlouvy; 
 
b) koupi dopravní a technické infrastruktury (tj. nový chodník, parkovací stání, komunikace, mlátová 
cesta, odvodnění komunikace, dešťová kanalizace, veřejné osvětlení) realizované v rámci projektu 
Nechyba III. – I. Etapa investorem MPK GATE, s.r.o., Ústrašická 95, 39111 Planá nad Lužnicí, 
za celkovou kupní cenu ve výši 5.000 Kč, v intencích předloženého návrhu předmětné kupní 
smlouvy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Rada města předkládá ZM ke schválení opětovně záležitost týkající se výstavby „Areálu obytné zóny 
Nechyba III.“, a to ve fázi po kolaudaci investorem, MPK GATE s.r.o. 
 
Tento právní úkon navazuje na Smlouvu upravující budoucí postup účastníků v rámci realizace 
lokality „Nechyba III“, ze dne 16.05.2022, mezi městem Sezimovo Ústí a společností MPK GATE, 
s.r.o., zast. Ing. P. Hnojnou, jednatelem, IČ: 098 64 873, sídlem: Ústrašická 95, 391 11 Planá 
nad Lužnicí. Investor deklaruje, že splnil podmínky ve smlouvě kladené a vyzývá jej k uzavření 
kupních smluv. Pro úplnost, dodatek k uvedené smlouvě, spočívající ve snížení počtu vybudování 
svítidel ze strany investora, viz usnesení ZM č. 17/2022/20 ze dne 27.04.2022, nebyl podepsán, 
neboť investor ze svého požadavku ustoupil. 
Pozemek parc.č. 199/281 (u polderu) se nově vyčleňuje, ve smyslu předloženého Geometrického 
plánu č. 3034-136/2023. 
 
PŘÍLOHA:  
Smlouva upravující budoucí postup účastníků v rámci realizace lokality „Nechyba III“, ze dne 
16.05.2022, vč. Geometrického plánu č. 3034-136/2023 
Předmětné návrhy kupních smluv 


