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sMLoUVA o KoUP! VĚcl NEMoVITÉ
Obec ČernéVoděrady
002353 1B
nám. Lípy svobody č.p 4],281 63 ČernéVoděrady
6423t57/O1-0O
zastoupená: Luboš Znamenáček, starosta obce
dále jen jako ,,Prodávající" na straně jedné
lCO:

se sídlem:
č. bank.

účtu:

r.č,:

trvaie pobytem:
dále jei,r 1ako ,,Kupujíci" na straně druhé

spoiečně Prodávajicí a Kupu_jícídále také jen jako ,,smluvnístranv"
na základě úplného konsensu o všech nížeuvedených skutečnostech v souladu s usť. § 2079 a nósl. zókona
89//2a72 Sb , občonskéhozókoníku (dóle jen ,,OZ"), uzovírajínížeuvedeného dne, měsíce o roku, tuto

č.

sMLoUVU o KoUPlVĚcl NEMoVlTÉ
(dále jen ,,Kupní smlouvat
l.

1

Předmět Kupní smlouvy
Prodávající prohlašule, že je vý|učným vlastníkem:
. pozemek parc. č. L1,69l19, o výměře 35O m2, zahrada, (dále tež jen,,Pozemek1'),

.

pozeme parc,

č, st.

47O,

o výměře 49 m2,

zastavěná plocha

a nádvoří, (dá|e tež jen

,,Pozemek2'),
to vše zapsáno na LV č. 1OO01, v k.ú ČernéVoděrady, vedeného u Katastrá|ního úřadu pro StředočeskÝ
kraj, Katastrální pracoviště Praha - vrichod, obec ČernéVoděrad_v,
Pozemek]_ a Pozemek2 společně dále těž jen ,,Předmět převodu").
2. Prodávající prodává touto KupnísmIouvou Předmět převodu, včetně všech součástí, příslušenstvi, prá,,, a
povinností Kupujícímu za Cchodnutou kupní cenu 100,-Kč/m2, tedy celkem za 39.900,- Kč (slovy: fřicet
devět tisíc devět set korun českýcá), a Kupující tento Předmět převodu, včetně všech součástí,
příslušenství,práv a oovinnosti za dohodnutou kupní cenu a za podmínek sjednaných v této Kupní
smIouvě kupuje a přijímá do svého výlučnéhovlastnictví
_? Kupujíci prohlašuje, že je výlučným vlastníkem budovy č. ev. 5011, budova s číslemevidenčním, stavba pro
r-odinnou rekreaci, stojícína Pozemku2 (parc, č. st.47O o výměře 49m2, zastavěná pIocha a nádvoři), v k ú
ČernéVoděrady, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrá|ním úřadem pro Středočeský kraj,
Katastrá|ní pracoviště Praha - východ, na LV č. 626
ll.

t.

7

1".

kupní cena a platební podmínkv
Smluvní strany se dohodly, že Kupující uhradí sj6dnanou kupní cenu v celkové výši 39.900,- Kč (slovy:
třícet devět tisíc devět set korun českých| bezhotovostním převodem na bankovní účetProdávajícího
uvedený v záhlaví této Kupní smlouvy, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dní ode dne podpisu této
Kupnísmlouvy.
Smluvní strany prohlašují, že se shora uvedeným způsobem úhrady kupní ceny bez výhrad souhlasí.
lll.
prohlášení smluvních stran
Prodávající prohlašuje, že:
je vlastníkem Předmětu převodu, a že je oprávněn Předmět převodu na Kupujícího převest, zejména
že neuzavřel ohledně Předmětu převodu žádnou smlouvu, kterou by převádě| na jinou osobu

a)

vlastnická nebo jiná práva k Předmětu převodu, ani smlouvu o smlouvě budoucí obsahujícízávazek

b)

2.

k budoucímu zcizení Předmětu převodu,

na Předmětu převodu neváznou žádná zástavní práva, věcná břemena, předkLlpní práva ani jiná věcná
práva či dalšíomezení(např. nájemnípráva) vztahující se k osobě Prodáva_jícího,
c) iádne z práv uvedených výše do rozhodnutí o vkladu v|astnického práva do katastru nemovitostí ve
prospěch třetí osoby nezřídí,
d) mu neníznámo, že by ohIedně Předmětu převodu byla vedena soudní, rozhodčínebo správní řizeni,
Kupující prohlašuje, že si Předmět převodu řádně prohlédl, s jeho stavem se seznámiI a vtomto stdvu jej
ku

puje.
lV.
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převod vlastnického práva k předmětu převodu
Viastnické právo k Předrrětu převodu nabývá Kupujicí do svého vlastnictví vk|adem vlastnického práva dle
této Kupní smlouvy do katastru nemovitostí s účinkyke dni, kdy návrh na vklad v|astnického práva byl
doručen katastrá|n ímLr úřadu
5miuvnístrany se dohod|y, že popIatek za vk|ad do katastru nemovitostí uhradí KupujícÍ.
V.
Závérečná ustanovení
Právní vztahy týkajícíse Předmětu přer",odu se řídíúpravou OZ
Tato Kupní smlouva je vyhotovena ve 3 (slovy: třech) stejnopisech, z nichž strana prodávající obdrŽÍ 1
vyhotovení, strana kupující 1vyhotovení a 1 stejnopis bude předložen příslušnému katastráInímu úřadu
k řízení o vkladu vIastnického práva k Předmětu převodu ve prospěch Kupujícího.
NepIatnost či neúčinnostkteréhokoliv ustanovení této kupní smIouvy nemá v|ív na pIatnost či Účinnost
jejich ostatních ustanoveni. Neplatné ustanovení bude nahrazeno novým, které bude odpo'líCat
původnímu úmysIu sm]uvních stran
Tuto KupnismIouvu Ize měnit a dop|ňo,;at pouze písemnými právními jednáními
Srnluvni strany prohlašují, že tato Kupní smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vŮle a nebyla
uzavřena v tisni za nápadně nevlihodných podmínek, že se s jejím obsahem před podpisem seznámily a
jemu porozuměly, na důkaz čehožpřipojují své podprsy.
prodej předmětu převodu dle této kupní smlouvy byl schválen zastupitelstvem prodávajícího, a to dne
22 !2.70)L usnesením zastupitelstva obce č 4] l22ll2l2t
Kupujíci, v souIadu s ustanovením § 41 zákona č.728/2000 Sb., zákon o obcích, prohIašuje a potvrzuje, Že
b\,iy splněny podmínky podmiňující platnost tohoto právního úkonu dle zákona č. 1,28/LaOO Sb, zákon o
o ocích

Čtlrných voděradech dne

érř. ..,i"o|é'/

V Černých Voděradech dne

Ku p ující:

Obec ČernéVoděrady
i_uboš znamenáček, starosta obce
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