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Odstoupení od smlouvy
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ZPRÁVA:

Město Dvůr Králové nad Labem uzavřeli dne 14. 12. 2007 Smlouvu o budoucí A) 
kupní smlouvě B) o zřízení práva z věcného břemene a následně byl ke dni 1. 12. 2009 uzavřen Dodatek 
č. 1) k této smlouvě a dne 21. 12. 2009 byla uzavřena Smlouva o zřízení věcného břemene.
Město se na obrátilo s opakovanými výzvami k odkupu pozemků nutných k výstavbě 
ČOV a za tímto účelem rovněž nechalo vypracovat geometrický plán č. 4994-125/2019, a to Geodézií 
Dvůr Králové s.r.o. pro rozdělení pozemku a vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku, 
poslední výzvu převzal 11.11.2019.
S ohledem na dlouhodobý odmítavý postoj splnit své smluvní závazky vyplývající z 
výše uvedených smluv a jeho neochotou s městem spolupracovat a dosáhnout rozumné dohody, je tímto 
město Dvůr Králové nad Labem nuceno od výše uvedené Smlouvy o budoucí A) kupní smlouvě B) o 
zřízení práva z věcného břemene ve znění Dodatku č. 1) odstoupit, a to ve smyslu odstavce třetího 
Dodatku, kde je sjednáno, že „město má právo od smlouvy odstoupit v případě, kdy nastanou takové 
okolnosti, ze kterých bude zřejmé, že k vybudování ČOV nedojde, a to bez jakékoli finanční 
kompenzace .“ Město má dále dle tohoto článku Dodatku právo odstoupit od 
smlouvy v případě, kdy  poruší svým jednáním závazky, k nimž se v této smlouvě 
zavázal. Město má v takovém případě právo na náhradu škody, která vznikne porušením závazku ze 
strany , kdy výše škody jsou veškeré náklady, které město vynaložilo pro realizaci 
stavby ČOV do okamžiku zmaření smlouvy.
V důsledku neochoty  jednat o prodeji pozemků bylo město Dvůr Králové nad Labem, 
které mělo po celou dobu v úmyslu realizovat projekt výstavby nové ČOV, nuceno akcentovat jednání s 
vlastníky stávající ČOV, neboť za situace, kdy město Dvůr Králové nad Labem nevlastní pozemky, na 
nichž má výstavba ČOV probíhat a vlastník pozemků není k jejich prodeji svolný, resp. na opakované 
výzvy k odkupu dokonce ani nereaguje, nelze v projektu výstavby nové ČOV pokračovat. Výše zmíněná 
jednání města s vlastníky stávající ČOV nakonec s ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti 
vyústila ke koupi stávající ČOV, neboť město musí základní službu spočívající v čištění odpadních vod 
bezpodmínečně zajistit.
Městu Dvůr Králové nad Labem tak nezbývá než od uvedené smlouvy odstoupit.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 27. 11. 2019

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. rozhoduje

1.1. o odstoupení města Dvůr Králové nad Labem od Smlouvy o budoucí A) kupní smlouvě B) 
o zřízení práva z věcného břemene ze dne 14.12.2007,č. ES 764/2007 včetně Dodatku č. 
1) k této smlouvě ze dne 01.12.2009, č. RIM/DODS-2009/2111, uzavřené s  

.

2. schvaluje

2.1. listinu Odstoupení od Smlouvy o budoucí A) kupní smlouvě B) o zřízení práva z věcného 
břemene ve znění Dodatku č. 1) ze dne 1. 12. 2009, č. KTÚ/OSTA-2019/1075 a pověřuje 
starostu města jejím podpisem.



PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - ODSTOUPENÍ

Příloha č. 2 - smlouva o budoucí smlouvě

Příloha č. 3 - Dodatek 

Příloha č. 4 - Návrh 1

Příloha č. 5 - návrh 2

Příloha č. 6 - Doručenky
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