KUPNÍ SMLOUVA
N
Uvale bVtem $metanm 152, 35601 Břézwá
bankovní spojeni: č.
(dae též jt:n j*o .strana prodá¥ajÍcr)
jako strama
na swanějedné

Obec Bukcmny, lČ: Qůž 59 276

'~·

se sidkm Bukovam 47, 35755 Bukovany
zastoupena starůstw obce M|rcldavem stropkem
bankovní spojení: č. účtu 1689823/ 0300, vedený u Wkosk«nské obchodM banky a.s.
{dále čet Nn jako »střana kupujiď)
jakQ stnm kuwikí na straně druhé
a

obchodní spokčncist
se údem Praha 1, Nové Město, Krakovská X3,/9, PSČ no 00
zapsaná v obchodni'm rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
v oddíle B, vkňce číslo 14537
obchodní zastou peni Sokolov [9 2|, zastoupena na základě Né mou
(dálé též jen jako .zpmtředimatel")
jako Yedkµ účastník na straně třetí
strana pr%ávajiči a smm k.upujicŕ dále společně ozn,ačeny také jen jako ,,mlumístrqNr či .$třäwy", nend-h Ueba
užít Wnkrétního Qm*eníkaždé nich,
uzavirajf níže uvedenéM dne, měsíce a roku v souladu s ustamvenim § 2079 a násl. a § 11,&6 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákmik, ve znění
předpisů (dále jen .oHanský tákonM"j, tuto
~'

kupní smlouvu
(dále jen ,,smlouva")

Čisto Ĺaká2kY:717701
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Článek l.
Prohlášeni strany prodávajicí
l,

Suam prQdlá%k{ uWlašuk, že le výújčným dastnlkem 5po~astnkkeho podňu o veMkmi ~100UQO ria
níŽe uvedeném:
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na pozeku p.č, :

ä.p.

99,

IÔ6

vŠe zWsaM' y Katasuu nemcMtos6 u Kata5vám|hcl úřadu pro Kar|¢rvarský kraj, KäWtrálM
Sokdčw, na
lv č, 459 pro
ÚíemÍ
u ~ĺ0%, úst obce Bukavmy, obec Bukovany. kdy tomuto
spdwbsWdému podb odpovídá,

~

(vše dále též jen jako ^dmět přwodu72-

Z výš/é uvedeného dastnlcM vyplývá, dle dohody' spo|Uvla5m|ků, právo užívat byt č. 1UQ/10 umšténÝ vd 4,
podlaZi (3 patro) budovy č.p. 100, y části obce Bukovany, oznaČené jako bytwý dům. jerů le SOuČáSti' pozemku
- parcelní Čisbo 105 (zasta¥ém N¢ha a
v katasqľá|nÍm Území Bukwany u »kokjva.
Článek íl.

Předmět $mkuvY
1-

Strana prodávajki se touto smbuvou zavaujje
S¢räňě k.uµjía'
plevodu 5 veškerým
pŕi'slušensMm a umožnit straně kupuji'd nabýt k předmětu převodu dasrdcké právo a Strana hjµjjicí se
uvanjt pŕedtňět přéWdu přewŕt a mkät straně prodávaµci kúpni cenu sjednanou v a. j||. exist. l. této
smkuvy níže. Strana Hpujki' nabývá předmět převodu s veškerým při5|ušer1$tvim do wého
vlastnkM.

2_

Smknmi sttany se zároveň touto smhuvou zjvHůjÍ podepsat i náwh na v1dad dastnického práva strany
kupu.ikí k phdmétu převodu ďe tého smlouvy do k.atastw nemMtostľ.
Článek Ill.

%w

Kupní cena a její spMnost
l.

Strana kupujici se zavazuje zaplatit straně prodávajki za předmět N¥odu cwkovou kupní" cénu ve výši

2,

Kupnkěnu uhradí 5ÉTäňa kupujicl' takto:

289.000,- Kč
2,1

Částku ve výši 289-000,- KČ uhradí strana kupujid z vlastnkh prostředků bezhotwostnim
na účet zprostředkovatde, který je veden u KomučnÍ banky. a.s.. pod číslem
vaTiabimi symbol 717701. speáfický symbot 9L a to nejpozději do 1q.ql202q

2,2

kupní cena (nebo její Část) se povačuje za uhtazenau dnem jgiho připsáni ria účet zprosůedkwatek,
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3.

Částka ve výši m.QQQ,- KČ, po odečteni provize uwostředkNake|e ve yjň 47,500,- KČ, bude z úČtu
WosŮedko'vate|e uvůhěna, za podmiri ký splněni odst, 2. whoto ČláMu tétO smlouvy. Msk&vně:
3,1 částka ve vÝŠI 24Lm- KiČ bude zaslána na ÚČEt strany prodávajici, do s (pětjl wacovnkh dnů poté.
ú) IprQs|ředkovate|i bude, kteroukoliv ze smluvnkh Stf an, předložen cxi0rlá| Ci účemě ověřená kopk
btu v|astrlkNí µrokatujíá vlastnkké pávo sKány kupujki k předmětu převcxiu. ria kterém kúo
vlastMc pkdmětu převodu bude uvedena strana kupujki a na Htstu dastnietvi nebudou váznout žádná
Věcná bíemena, zástavni práva, ani jiné pTávrlÉ vady či vkkdy vtniklé na základě úkonů strany
prodávajkí nebo z důvodu
na strmě strany p«ldávajÍ¢|, a dále předmět převodu bude ptQstý
nedořešených yámich vztahů a uvedené údaje nebudou dotWY změnou právních vttahů., s výjimkou
připäMYch vkladů vzniklých ria základě úkonů stíany kupujľci netxj z důvodu mjidho na suaně swany
kjpujicĹ

4.

$m1uvNstrawy se dohodv, le nedQjdeji ke spÉněnívýše Uv\edenWn 00dmÍnek yo výplatu kupnĹ óeny nebQ její
Cásti nejpozd® do 5 (pěti) měsků od splněni odst. Z tQhoto článku této smhywy, ode8e u)rQ5tředkcFYatd
kupňl' ¢Eňlj nebo jeji část do 7 (sedmi) praµcNn[¢h dnů od marného up|yr1uti vÝše uvedené lhůty na účet/účry,
ze kteréhojkterý'h byfv peněžní pro$tředky poukázány-

5.

Strana prodä'ajki a zprosdedkovaW touto 5mkjLNuu sjednávaji provizi ve p'aspěch zpTostředkcNat«č vc Yýšt
47.500,-- KE, která hude íapočtem zprostředkwatdem y ČI. |j|, odst- 3. této smlouvy. Strana
bere
na vědomí. že nárok ria provizi [µo$tředkovate|e ve výši 47.5®,-- kč vtňikl ůmWedkovateH uzavřením tétQ
smlouvy.

Článek lV.
Prohlášenl smluvních stran
l.

mm pr%häjkí' dále prohlašuje, Ze:
1.1

na předmětu převodu nevámou Žádňé yávni závady, dluhy, věcná břemena, tástavN práva, právO
nájmu či jiná práva Či
jejího «a$tnidcéh0 práva:

1,2

kt«á by straně kupujid jak.kolN ztéŽwala nebo znemoZňovala výkQn

ke dni mvřenitéto smloůvY není vůči ni ¥eckrlo nebo zahájen[j jakékořm soudriÍ, insQ|vemr1i,, spdvní
nebo jiné řkení včetně exék.učniho, které by měki nebo mohlo mít za náskdek cmeíeN môZno'stl
plev®u µedmětu µwodu ň3 stranu kupu jicf či mohlo jakkoliv ovINM př~ vlastnického práva k
µedmětu převodu na stranu kupuý'cľ;

1.3

nemá Zádné daňové nétxj jIné nedomtky. týkajÍd se zejména předmětu převodu;

1.4

je opdvněm Mo smbuv'u uzavřít a řádně P4ňit zh'azky v N obsažené;

1.5 nenfv d|spQ?k| s předmětem převodu omezena ve smysbu usl § 747 občamkého zákDniku (existerm
rodnné dQmácn(jsti maFůe|úl;
IB

nMmdným způsobem zena y di$%tKi s předmětem převodu;

l7

pied uzMením této smbouvy předaw straně kupujíd Driemá|/Úředně Qvěřenůu kopii ptůk.aaj
enermjcké nárďn«či budQvy-

2,

StřMá kupu jici prohlašuje, že:
2.1 ji nejsou známy žádné
její osnbu.:
2. 2

3,

které by bránily převodu dastmckého práva k přfdmetu převodu ria

ji M?ňĹ mámo, Ze by vůči ní býk vedeno nebo zahá jéň0 jakékí}|iv soud ni, správni' nebo jiné řízeni včetně
eKekljčnkho, které by mělo nebo mohlo mít ta následek omezeni moZnosh n abyti předmětu

Smľuvni strany se dohodly. že pokud se iakákoltv yohkášeni či ujištěni obsažená v adst. 1_ rlebc} 2 TOhOtO

Čislo žäkázkw 717701
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článku ukáŽou nebo se stanou M!i)ramiyými, má

Btrana &ok požadovat náhrMu škody, která v

důSkdku takového proh|ášenľvm|k|a, a/nebo uvedeni takové skutečnwti do souladu s ujištěními a tvnenÍmi
v tomto článku uvedenými, případně od této smkuvy jednostrariné odstoupit.

Čiánek V.
Pwlmosti smluvnkh stran
1.

sttam pnjdávají¢i se žamuje, že:
1,1, odedne účinnosti této smkuvy až do okamžiku MµbvtÍvkstnNkého prává sttanou kUpLtjkľk předmětu
převodu nezatižľ píedmét převodu žádným právem třetí osoby (včetně ústavnM práva, věcného
břemene, předkupního práva či práva nájmu);
1.2. se ídržÍ jakýEhkcI|N úkonů, které by měly nebo mohty mít za ná$|edEk $ňäéni h®noty plecknéřu
Přév'Odu nebo které by vedty mbo mohN vést ke zmaření či ztĹženŘ přewjdlj dasmického práva
k předmětu µevodu na stranu wpujici;
1-3. nejpozději ke Mi uzavteM této smiouvy µedá strmě kupujici pcítvneni osoby ôdpcwéd"é za SP'ávu
domu týkajíd
duhů sowMjkkh se sptávou domu a pozemku, ie! ve smvdu ustanwenI § 1186
občmkého úkoMku
pie«idem předmětu µevcdu na stranu kupu jÍcĹ Strania kupujki
řádný µijem shora uvedeného potvneni stvrzuje svým podpisem na této smbouvě,

2.

Strana kupujici se zavazuje, Ze oznámi nabyti vlastnického práva k. předm&u převodu, včetně své adresy' a
počtu osa, kWé budw mít v předmětu p~du spdečnou domámet, osobě odpwědné za správu domu,
ato ngpQ'dějidcŕ l (jednoho) měsíce ode dne, kdyse dozvěděla nebo mohla dozvědět o tom, Ze je vlastnkem
Meckněhj µevmu.

Článek VI.
Předání a užIvání nemovitosti
1.

štram kupujÍci" prohWuie, že 50 semámila se stavem předmětu převíxlu, )á¢ož s přktupem k němu a se
sÉavem vybaveni jitž před podpisem této smlouvy a v tomto stavu pŕCdméě převMu přebká. Strana kupujld
výskimé p¢oh|ašuje, že měla dostatek možnosti" a dosiatek čásu si předmět plewidu pied uzavřením této
smkuvy řádně prQhlédnaut a dák je ji znám stav a stáři předmětu převodu, a to i souČásti a MuŠer15tvi,
Strana kupujfd µo1Mašuje, Že ji nebyh adepřma prohtidka předmětu převodu a měla možnost si promédnout
všechny součásti a µÍgušen5tyi pňzdmětu převodu.

Z

Předmět převodu bude straně kUpUjicipředár1 za Ndmhky spkéniČl. Ill. odst. 2, této smbuW,
do
I5-2.20áj-5trana pn>dávajkitéž předá stxaně kupujkikl3e k předmětu převodu, přičemž o předáni a pkvzeú
uedmětu převMu bude smluvními stranami sepsán předávaci protokol, ve ktetém bude uveden též stav
měřidel patňckh k předmětu převodu ke dni jeho předáN,
Do drie nabyti právni mcxi rozhódnutÍ pMušnéhó katasttá|nÍhó úlädu o povokM vkladu ď%m|¢kéhQ p'áva
strany kupuji'ä k předmětu pŕevůdu dle této smlouvy do katastru mmo«tostí, nenľstram kupujki oprávněna
PtCrvádět
stmŕebnl úpravy tká přecknětu převodu.

3.

Strana prodámajici se zavazuje. že ve lhůtě do 14 dnů ode dne µávni moci rozhodnuti katasválnM úřadu q
pwůled vkladu v|a$[ni¢keho ptM strany kupujlä k předmětu Wevodu dle tétCi smbuvy do katastru
yovede změnu trvdého pobVku tak, aby nadák nebyla adresa µedmětu přewxiu vedena jako
pobvt a sIdb strany prodávagÍcÍ.

4,

Smlwni" mrly ve vzájemné $Quč|rbnQsti zaji5t[ neprodkně po předáni předmětu µěvcxiu u přhlušných
wganizací převod wškerých měřidel energií paŮÍcich k. předmětu PřOvO&
StľHY pľodávajki na stranu
kupující a Stránä p'odávajíci' se tamuje néodkňě uhradit vše¢hrW' své závazky vŮči dodavatelům ene®i za
odběr těchto energii. V případě, že strana prodávajid neposkytne souárimst, nebo nepro'vede převod, je
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povinna
měňdla
převodu straně kupující-

u p&gušnýeh

a to nejpozději do 3q ¢ňů po předáN pkdmětu

Článek VIl.
Utvrzeni závazků
l.

Jestliže strana kupujici nesplní svůj záwzek sjednaný y ä. |p|. odst. 2. této smkuvy, tj. neuhradí kupní cenu
řádně a včas, a neučinÍ4itak ani v dodatečné můtě ckj 10 (desetilpmcovnkh dnů po sjednaném datu splatnosti
kupM ceny, sjedňávaji' smiuvni štram
tento při"pad ve pmpéch Aräny prodávajiä $m|uvnÍ POk.utu ve V@
5 %z kupnÍ¢eľW. Strana prcldávajÍcÍmá v takovém případě'o'měž µávci 0d této kupnhmlouvyz dův<ídu kjiho
FKjruŠen[ odstouµt.

2,

V případě, Ze svana prodávajici bude dispomvats předmětem převodu způsobem směiújkIm ke uiémóZněni
Njbvtf dastňitkého wáva sttany kupujiá, sjďňávaji smľuvN strany pro iento pHpad ve prospéch strany
kupujld smlwmľ pokutu ve výsl S % z kupn[ceľW'. Smna kupující má v takovém přlpMě rovněž právo OčI této
kupní smŕouvy z důvodu jejího poruŠení cldstouriiL

3,

Pto případ, že některá ze smlwnÍch stran nesplní povinnost vYp|ývajkÍz či. viil odst. 3. této smkúv'Y
v, réto smkuvy, $i smluvnl sčrany sjédnaN smluvrď pokuču vc výši s % kuMÍ¢tm.

4,

Pto pifµd, že se někwá ze stran ocitne v prodlení 5 předáním, fe$p- s přenetkn pledmětu přev®u, N
povinna zapktit druhé smlwnlstmně smluvnl pokutu ve výši 500,- kč za každý den µMlen1s předáním. resp.
převzeti'm.

5.

pro pKpad, že nékčetá ze smluvnkh svaň uvede v teto smlouvě uohlášed, které se ukáte bÝt nepravd|vým,
je ckuhá $m|uvnÍstrana oprávněna pQža¢klvat uhrazeni smluvní pokuty ve výši i0£kX),- KČ.

6,

Pto pĹÍ»d, Se sNäna
pQv|nnQe5t vYptývajid či. vi. odst. 3 této smlciuvy,)e p'Mnna zaplatit
druhé smlumÍstmně sMuvni pokutu ve výši SOD.- kč za každý den proďeni rýkajkÍse změny trvalého poWtu
ták, aby nadále mbyla adresa Oředmětu pNm>du vedem jako trvdý pobvt Či Bdki strany prodáwäjici.

7,

UjedtunÍm dle před¢hozi'¢h Q¢ktQv¢ů 1. a
č%ku této smlouvy nérú dotčeno právo oprávněné
smluvní strany domáhat se náhrady škody přesahujicl výši smbuvní pokuty. V přIpMě odstoupenl od této
smľouvy kteroukcdi ze smluvnich stran zůstávají ujednáni d smluvnÍch pokutách v platnosti.

Či,

Článek VIII.
Převod dastNckého práva
Úhrada daní a poplatků
l.

VIastjMcké právo k piedmětu převodu nabývá strana kupujici vkladem do katastru nemovitosti.

2.

Smľuvní strany se dohoďľY. že návrh na zaáiem řííení o povdeni vkja& vlastnickéM práva štram kupujiá
dCr katasuu nemwitQsti podle této smkúvy dOřuä' přidušnému Katastrá|n[mu úřadu zástu pce
zprosůedkovatele, a to nejpozději do 5 (pětl) pmcwnkh dnů Qd splněni ČI. Ill. odst 2.této můowy-

3.

V µipadě, že katastrálN úiád zamítne,, a to z jakéhokoliv důvod u, návrh na pwolenivkladu dasmického práva
stTäňV kupující k pkdmětu piévodu dle této smhuvy do katastru wmovitwtÍ.
se smluvnŕ sttany
EK)$kytnout si uájemně sou&môst, aby v takcwém připädě došlo k
přls|ušný¢h vad, event.
k uzavŤenÁ nové kupnismlouvy, a to nejpozději do I (gednoho] měsíce od právni moci zamítavého rozhodnuti
katasuálniho úřadu.

ČÍslo zakázky: 71770i
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4.

P'opMnMm dané z n&yt1 nemcMtýťh věcí k strana hápujkí.

$.

Spďávni poplatek ve výši LO®.-- KC za podání návrhu na vklad dastnického páva k pňeckněW převMu do
katastru nemovitosti hradí strana k.upujid, a to v hQtQvQ5ti k rukám uH'Q5tředkavaWe při uzavření této
mbuvy. V přÍpadě Ze dojdc do Qkamtiklj podánl návrhu na vklad vlastnického práva k změně heOs|at|vy ta,
be
zprosti'edkovateN.

bude navýšen na částku 2.000,- Kč. zavazuje se tento

strana kupuµa dmjlatit

Článek lX.
Závěrečná ustanoveni
l-

Táto smlouva, jakož í práva a povinnosti wNklé na záklädě četo smlouvy riébQ v $oLtmasti s ni, se řidl
občanským zákoníkem,

2.

Tato smlouva představuje úplnou dohodu .smlwnkh stran q předmětu této 5mkjUvY a nahrazuje veškerá
µedjéš|á ujednání sm|uvnkh suan ústrďi Nemná. VeškeTé změrvy či doplněni této smlouvy lze p«wést Jen
foďmolj pkemných vzestupně čÍskvariých dodatků pcnepsa'*h oběma Smlumŕmi stranami, které budou
riedijnou součásti této smlouw.

3.

Tato smlouva je uíMtm v 5 vyhorQvenkh, z nichž strmá prodávajid obdrŽí 1 vvhoto«ní, svana kupujki
obdtží' ] WhcjtcMeni, l vyhotoveni obdrŽí zprostředko¥ateí, jcdno
bude použito yo pňslušwý
Finamn| úřad a jedno vyhotmmÍ smlouvy opatřené úředně Qvěřerlými p=isy ůČastnÍkŮ bude pouŽito pro
účely vkladu dasmidčéhô pdva do katasvu rlemoNltQ5tf vedeného přiskšným katast{ámi'm Úíadem, phčemi
toto vyhoto«mi bude bezprostředně po jeho podepsáni' oběma smkmimá sIwanaM ukiŽeno, spoleČné
s podepsaným návrhem na vklad dastnkkého pdva strany kljpujia' d|etétQ smlouvy do katastw nemovitostÍ,
u zprostředkwaček, kterÝ je na přŕsbušné kataWálni pmccwiště katastrálnMo úřadu podá v soukdu
s podmirlkamt sjednanými v této smlouvě.

4,

tmo smlouvá vswpuje v pktrbost a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami,

S,

Smkmí strany se &hodly, Ze y µipadě, kdy dojdé k
zákQnnéhQ předkupního práva k předmětu
převodu, tak tato smlouva zaniká a sm|uvnÍ$trMY kou povinny si vrátit vešk«á jiz poskytnutá plněni'.

6.

Smkwni strmý' µählašuji, Ze situto smbwu Dřéď jejím podepsáním plečeůy a ' jejím obsahem souhksi. lják
prohkšujĹ, že tato smlouva le výrazem jejich pravé, svobcxké a váŽné vůk a m
toho ji níže podepisuji.

7,

stíam
souladu se zákonem č, 253/2008 Sb.. y pktném tněni', yoh|ašuje, že prodejem µedmětu
přewdu dle této smboúvY riededújé zakŕyti' jého nezákonného pŮWidu, nabyti, arii financováni wmNmu, že
není pditidkV «ponovanou osoMu
blízkou a že je skutečným vlastnMem pledmětu převodu.
Stmna kupujki' v souladu se úkonem Č. 253/20Q8 Sb., v platném mění, 0ľoh|ašuje, Že není poHtickV
eúmovaM osoba áďIÍ
QsQbOlj b|l'uDlj, Ze je shmáiým vlastnik.em finančnkh prQsti'edků, kterými
financuje koupi předmětu µcvo&. a Ze tyto finanční pďostředky nepocháĹÍ z výnosů ztrestné Činnostr a
ňnanccívád terorismu,

"
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strmá kupujíd

Důkúkuk tištině

ust S 41zaDnaäšb 128~Sb, o obckh, ve

pňÉdj?i$ý

Obec mwany, mstaupenó smmstou obce MjrosknlEm SbWkem. tlmte' potwmg ž" Ľ'Yjý
pro mkkidánŕ 5 obecním mojetkem
85 zókom Čj'SO 12&Q(XXi Sb,, o ob&h, in znění
pme/šieh ptédpsů.
Schvůkno aľstuĽNtek twm otce dne Ôä10.20l9 č.j 1-12-2019 l L
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