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KUPNÍ SMLOUVA

T: ' městská část Praha-Libuš IČ: {1112.711 142

-sÉ "sídlem Libusská 35, 142 {111 Praha—l. ihus

.jéd1111111c111.1111111111111 Keuhkem. starestnu

__--.1.,.1...1.1..—
ídálejen „predavajtet'j na straně Je ne

51

Jan Kunečný, 11111. mnam

1111111111:5111151511511121111-‘1 . '1. 15111511111115:

ídále jen ._.11ul1uj11:1'*} na strane druhe

  

1.1251'1111'1 adle   ' 212119 11 násl. 21111111111 č. 391201 2 Sb. nhčanskehe zákoníku, ve začni pazdejšíeh

předpisů luln kupní 511111111111:
 

l. Úvední ustanovení

1.1. Predávajíeí prnltlasujn že jí není 2111111111. pme 111' nemnvílast speeiňknvana v čl. |1.. teta

smlnuvv nepřešla na zaklade zak 1':. 112111191 Sb.. n přeehedu nekterých 1111112 majetku ČR

de vlastníctví nbeí. v platnem zneni. de víastnietví nhee hl. města Prahy a dle 5:1 |? odst. 1 a

§ 34 ndst. 3 zák. č. Hl.-“mím 1111.- 1'1 hlavním meste Praae. v platném znění. přieemff. na

zaklade vyhl. 111. 111. Praltv e. 5512111111 Sh. HMP. kternu se vydává Statut 1111111111111 mesta

Prahy, v platném znení. byla sveiena městské části [’1111111—1.111u1"1. Pradávajieí preltlasuje 1111111,

Že při nakládání se svěřeným majetkem vvknnavá vseehna práva a pnvirumsti vlastníka a

rnzhndnje. s výjimkeu § 13 eit. 1'1'111. HMP, n vseeh maletkeprávníeh úknneeh v plném

rnzsahu. Uvedená nemevitnst je 211115111111 1' katastru netnevitestí na |.‘1-" 51119 vedeném

Katastrálním úřadem pre hlavní města Prahu. katastrálním praenviŠtEm Praha p111 ebee hl.

m. Praha a k. ú, Libuš

1.2. Predávajiei prehlasuje. že zámer predat v čl. 11 111111 111111111113; uvedeneu nemnvítast 111']

schválen Usnesením Zastupitelstva prntlávajíeíhn ů. seats ze dne 3.2.2Ulú a nasledne

zveřejněn ed 15.231116 dn 3.1311111 tak. jak ukládá ust. <31 3111. ndst, 1 zák. e. |31.-’1{11111Sb.11

hlavním městě Praze. v platném znenL na úředm desce predávajíeílu: a aveřejnčn 113:1 tež

elektrnniekv 11j111111 úplatný pret-nd ve pres-nem kupujíeílte dle teta smlnuvv byl schválen

usnesením Zastupitelstva Městské části Praha—Libuš &. 1111-'211111 xe dne 311.1 1 .211111.

1.3. Kupující prehlašuje že je npravnen tutn smlmn'n 112111-111 a plnit závazky v ní nhsaúene. 21.-

neexistuje žádný závazek vúei jine nsnhe. ani nárek státu. tlnančníhn úřadu nehn jinehe

nrgánu státní sprúvv nebe sanmsPnlvy. který by kupujíeímu bránil uzavřít a plnit 111111

smlouvu a že prnti nemu není vedena inseívenúní řízení. exekuční 11211111, 5111111111 výkrm

rozhodnutí a že se 11111 nenaehází 1' takeve 511111111. 111.11 111' 11111 skutečnosti 111112111:

II. Předmět kupní smluuvy

Předmětem teta kupní srnlnuv; je prndej [1112111111111 pare. 1'1. 5511' 18 a 1'11 měře ~13 ml,

spelečne se vší nt prislusenstt ím 11 51151211511111. 25115511111111 1111 LU &. 11411 11111 k.ú. 1.111115. 11111-1

Praha vedeném Katastrálním úřadem pm hlavní města Praha. Katastr. prnenvíštúm Praha.

Ill. Základní ujednání

P11111111'11_1i111 nrndúvú 11111111jic111111 dn jelte avu.cz-nam vlastníetvi [1112131111111 pure. &. 51.1.1111 11

vvmeře 411' 111.1'111111 P1111111. kat. 1121:1111 Libuš. 1111111111 saní 11 leží [úhrnkem] a kupujici

xl...
“'" 1'



W.

V.

lv'.l.

V2.

VI.

'v'LI.

pozemek do svého vlastnictví přijímá a zavazuje se zaplatit prodávajícímu kupní cenu

uvedenou v čl. I‘1’. této smlouvy.

Kupní cena

Kupní cenu si sjednaly smluvní stranv dohodou 11: vysi celkem [5111.361]FKč, - tslovy sto-

pedeséltrrfieel—tísíc—tři---stašedesát korun českyeltí. tzákladní cena za 43 111311 3. 43 [] K111111—

I134.(141.1.- Kč. od které byla odpočtena cena věcného břemene IS 12 m :1 EHD Kčím

3.2801- Kč dle znaleckého posudku)

Spiatnost kupní ceny a platební podminkv

ílohodnutou kupní cenu se kupující zavazuje zaplatit na č. bankovního účtu prodávajícího

takto:

Dohodnutá kupní cena bude v plné výši uhrazena kupujícím ve Ihútč: l5 dnů ode dne

uzavření této smlouvy, avšak před podáním návrltu na vklad práv dle této smlouvy do

katastru nemovitoetí.

Smluvní strany si sjednávají odkládací podmínku tak. ze vlastnické právo nemovitosti

specifikované 1' čl. Il. této smlouvy přejde na kupujícího pouze v případě.. že kupní cena

bude kupujícím zcela uhrazena. Smluvní strany si dále sjednávají rozvažovací podmínku,

že v případě. že kupní cena nebude uhrazena ani do Gtítí dnů ode dne uzavření této smlouvy.

zanikají práva a povínnosti z této smlouvy a prodávající má právo na náhradu škody. které

zrušením této smlouvy nezaniká.

Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením dohodnuté kupní ceny se sjednává smluvní

pokuta ve vyší !% z dlužné částky za každý i započaty den prodlení se zaplacením

dohodnuté kupní ceny.

Na vyslovné přání strany kupující se sjednává. že nedojde—lí ke vkladu práva vlastnického

dle této smlouvy do data 31.5.2011 jsou smluvní strany oprávněny od této smlouvy

odstoupit a do lhůty 21} dnů od této právní skutečnosti jsou povinny si vrátit vše. co plnením

dle této smlouvy zíakaly.

Jako den zaplacení se počítá den. kdy byla částka kupní ceny připsána na č. účtu prodávající.

Návrh na vklad bude předán Katastrálnímu úřadu Praha — mčsto teprve po zaplacení kupní

ceny.

Ostatní ujednání

Prodávající prohlašuje. že na předmětu kupní smlouvy váznou práva třetíelt osob takto:

11 vecné břemeno (zřízené podle listiny — smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne

Zlí—TLEÚM) osobní služebnost. právo vést a provozovat zařízení distribuční soustaty o

vykonu l a 22 kV v rozsaítu GP. č. [Síto-38521314. dle čl. II. smlouvy. ve prospěch

PREdistríhuce. a.s. zapsané na LV č. 349 pro k.ú. Libuš. obec Praha. vedeném

Katastrálním úřadem pro hlavní mesto Prahu. Katastr. pracovištém Praha.

- Existence přípojek IS — kanalizace. voda. elektro a plynu. k řadovému Ri) ve vlastnictví

kupující

I Existence staveb vjezdů. chodníků. opernych zídek k řadovému RD kupující.

11 Existence ochranného pásma hlavního rozvodu kanalizace - veřejného kanalizačního

řadu DN SSU nmísténého v pozemku parc.č. 59.1” l . k.ú. Libuš.

' Existence ochranného pásma síte GE Czech Republic a.s. nyní 171111111 telekomunikační

infrastruktury a.s. t_nnístené v pozemku parc.č. 591 i. k.ú. Libuš.

Kupujícímu je zevrubně znám stav prodávané nemovitosti a v tomto stavu je takto po

důkladném zvážení a prohlídce kupuje a nevymínil 111 žádné pravní či faktické vlastností

předmětné nemovitonti. vyjma takovych. kteréjsou uvedeny v této smlouve.

„..-2+:
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Strana prodavajici nenese odpovědnost za údaj o vyméře předmétnych nemovitostí dletéto

smlouvy a strana kupující si tento údaj před podpisem smlouvy ovéřila

Údstoapení od smlouvy

Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit ?. dúvodu prodlení kupujícího se

zaplacením kupní ceny dle et. V“ nebo marného uplynutí lhůty platnosti usnesení

Zastupitelstva Městské části Praha—Libuš e. GÚIZUI é ze dne 3íl.l 121316.

Přechod vlastnictvi

lířlastnictvi k převáděnym nemovitostem nabyvá kttpující právní moci rozhodnutí

Katastrálního úřadu Praha — meste o vkladu vlastníctví na kupujícího podle této smlouvy

sti-činky ke dni podání návrhu na vklad Katastrálnímu úřadu pro hl. m. Prahu.

Katastrálnímu pracovišti Praha.

Společná a závěrečná ustanovení

Právo vlastnické a veškerá práva a povinností s ním spojené přecházejí ve prospech

kupujícího, dnem rozhodnutí o povolení vkladu práv z této smlcuvy do katastru nemovitostí

vedeného u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, katastrální pracoviště Praha a to s

účinností ke dni podání návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. tícastnící této smlouvy berou

na vědomí, že do rozhodnutí o povolení vkladu práv z této smlouvy do katastru nemovitostí

jsou svymi smluvními projevy vázáni.

Smluvní strany sjednávají pro případ nezaplacení kupní ceny vedoucí k zániku práv a

povinností z této smlouvy v důsledku splnéní rozvazovaeí podmínky dle či "v'.. odst. 'v'.1.

této smlouvy smluvní pokutu ve výši 5D.ÚÚÚ.-Kš [padesáttsickerun ceskych). kterou je

povinen uhradit kupující prodávajícímu ve lhůtě do Flíl dnů ode dne doručení vyzvy k

zaplacení. Toto ujednání zrušením této smlouvy nezaniká.

Smluvní strany konstatují _. že podání návrhu na vklad vlastnického práva a dalších práv dle

této smlouvy do katastru nemovitostí předchází kontrola jeho správností a správností jeho

příloh na Magistrátu h]. města Prahy. Prodávající je povinen zaslat návrh na vklad práv dle

této smlouvy a jeho přílohy ke kontrole správností na Magistrát hl. města Prahy neprodleně,

po jeho oboustranném podpisu. Po navrácení z Magistrátu hl. m. Prahy podá prodávající

návrh na vklad s přílohami do katastru nemovitostí a bez zbytečného odkladu odevzdá

kupujícímu potvrzení o provedeném úkonu podání. Smluvní strany se dohodly. že návrh na

vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí podá prodávající a že návrh na vklad práv

dle této smlouvy do katastru nemovitostí bude prodávajícím podán po prokázání splnéni

odkládací podmínky dle čl. v,. odst. “v'. I. této smlouvy. Doklad o zaplacení kupní ceny bude

přílohou návrhu na vklad

Dix-l. Smluvní strany navrhují, aby podle této smlouvy bylo Katastrálním úřadem pro hlavní město

Prahu. katastrálním pracovištěm Praha. zahájeno řizettí o povolení vkladu práv dle této

smlouvy do katastru nemovitostí.

1X5. Správní poplatky za podání návrhu na vklad práv do katastru nemovitostí hradí kupující. [Jan

135.6.

z převodu nemovitostí bude uhrazena v souladu se zákonem.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisecb z nichz po oboustranném podpisu

smlouvy prodávající obdrží jedno. kupující jedno a zbyvaiící jedno vyhotovení je určeno pro

potřeby řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí.
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