
Podklady ZM dne 10.7.2022 – majetkoprávní 

 

Rezervační smlouva na prodej pozemku - zast. plocha a nádvoří parc. č. st. 391, jehož 

součástí je stavba č.p. 31 

Město Desná zveřejnilo dne 14.4.2022, na základě usnesení zastupitelstva města Desná č. 3.3 

ze dne 8.12.2021 záměr na prodej pozemku pč. 391 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 657 

m2), jehož součástí je stavba č.p. 31 vše v k.ú. Desná I (viz. příloha), kdy k realizaci prodeje 

dochází prostřednictvím realitní kanceláře eDO reality v zastoupení Ing. Milana Špinky. 

Součástí obou záměrů jsou rastr rezervační smlouvy, rastr kupní smlouvy a smlouvy o 

advokátní úschově, energetický štítek a popis prodávané nemovitosti. Tomu předcházel podpis 

zprostředkovatelské smlouvy a udělení plné moci této realitní společnosti. Zároveň bylo se 

současným nájemníky vyřešeno náhradní ubytování v městských bytech na základě podpisu 

řádných nájemních smluv. Zveřejnění záměru na prodej vzalo na vědomí zastupitelstvo města 

Desné na svém jednání dne 13.4.2022 usnesením č. 3.4.  

Dne 25.7.2022 jsme Ing. Milanem Špinkou byli informováni, že o pozemek pč. 391 (zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 657 m2), jehož součástí je stavba č.p. 31 vše v k.ú. Desná I má zájem 

konkrétní fyzická osoba p. Luboš Prchlík, nar. 21.7.1972, trvale bytem Plzeň 323 00 ul. 

Pálavská 1345/12, který chce uzavřít s městem Desná prostřednictvím eDO reality, s.r.o. 

rezervační smlouvu (viz. příloha). Tato osoba má zájem bydlet v přízemní části v bytě se 

samostatným vchodem a další jednotky krátkodobě pronajímat. Z nebytového prostoru má 

zájem vybudovat společenskou místnost a také by řešil úpravy pozemku pro účely parkování. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo města Desná schvaluje uzavření rezervační smlouvy na prodej pozemku 

pč. 391 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 657 m2), jehož součástí je stavba č.p. 31, vše 

v k.ú. Desná I, mezi vlastníkem městem Desná, se sídlem Krkonošská 318, 468 61 Desná, 

IČO: 00262307 a zájemcem p. Lubošem Prchlíkem, nar. 21.7.1972, trvale bytem Pálavská 

1345/12, 323 00 Plzeň, kdy zprostředkovatelem je eDO realizy, s.r.o., se sídlem Na 

Pankráci 322/26, 140 00, Praha Nusle, IČO: 07268602 a zároveň pověřuje starostu 

podpisem této rezervační smlouvy. 


