
§titeI l
Kupní smIouva

Ní ž e podepsaní  ú č astnici, a to

obec Babylon
se sí dIem obecní ho ú řadu Babylon 27, PSČ  344 01, lČ  005 72551,
zastoupená Pavlem Bambáskem, starostou obce

jako prodávají cí  na straně jedné ,

a

manž elé

jako kupují cí na straně druhé ,

uzavřeli dneš ní ho dne tuto

1)

kupní smlouvu:

l.

Specifikace nemovitostí

Prodávají cí  prohlaš uje, ž e je výluč ným vlastnikem pozemku - pozemkové  parcely parc. č . 45164 v katastrálnim

ú zemí  Babylon, o výměře 388 m2 (dále označ ovaný jako ,,předmětný pozemek"). Předmětný pozemek
je zapsán v katastru nemovitosti u Katastrální ho ú řadu pro Plzeňský kraj, katastrální ho pracoviš tě Domaž lice,

na listu vlastnictví  č . 1 pro obec a katastrálni ú zemi Babylon.

ll,

Předmět smlouvy

Prodávají cí  touto smlouvou prodává kupují cí m předmětný pozemek, aloza sjednanou kupnicenu uvedenou

v odst. lV, té to smlouvy, a kupujici jej za tuto kupní  cenu kupují  a nabývaji jej do společ né ho jměni manž elů .

lll.

Právní  a faktický stav předmětné ho pozemku

Prodávajici prohlaš uje, ž e na předmětné m pozemku nevázne ž ádné  zástavní  právo č i věcné  břemeno,
jiná věcné  právo, práva nájmu svědč í cí  třetí m osobám anijiné  právní  závady. Prodávajicí  rovněž  prohlaš uje,

ž e mu nejsou známé  ž ádné  vady předmětné ho pozemku, na které  by druhou stranu smlouvy neupozornil"

Prodávajicí  dále výslovně prohlaš uje, ž e proti němu neni vedeno ž ádné  exekuč ni ří zní , insolvenč ni řizeni ani,

ž e neni j inak omezen v nakládáni s předmětným pozemkem a není  mu známa ž ádná skuteč nost, která

by mohla způ sobit neú č innost té to smlouvy,

Kupujici prohlaš ují , ž e si předmětný pozemek před uzavření m té to smlouvy dů k| adně prohlé d| .

Prodávají cí  se zavazuje, ž e v době po uzavřeni té to smlouvy nezaI iž i předmětný pozemek ž ádnými

zástavní mi právy, věcnými břemeny č i j inými věcnými právy, jakož  i právy nájmu, které  by svědč ily třetí m

osobám ani j inými právní mi závadami.

1)

1)

l)

3)

1)

lV.

Kupní  cena

Kupní  cena předmětné ho pozemku (dále jen ,,kupní  cena") byla sjednána na základě znalecké ho posudku

č ,2759-06121, zpracované m dne 23. 01,2021lng. Josefem Vaňkem, ve výš i77 180,- Kč  (slovy: sedmdesát
sedm t isí c sto osmdesát korun č eských).

Smluvni strany prohlaš uji, ž e č ást kupní  ceny ve výš i 11 800,- Kč  (slovy: jedenáct t isí c osm set korun

č eských), byla uhrazena před podpisem té to smlouvy k rukám prodávají ciho.



4)

5)

1)

Zbývajici č ást kupni ceny ve výš i 65 380,- (slovy: š edesát pět t isí c tři,sta osmdesát korun Č eských) bude

uhiazóna kupujicí m oo 1o oniod uzavření té to smlouvy na ú č et prodávajiciho vedený u PeněŽniho ustavu

č eská spořitelna, a.s., č islo 0762082399/0800 variabilni symbol 4564,

Společ ná a nerozdí lná povinnost kupujicí ch k ú hradě kupni ceny prodávajicimu se povaŽuje za sPlněnou

oŘamž ikem, kdy bude zbývají ci č ást kupní  ceny připsána na ú č et prodávají ciho dle odstavce 3 tohoto Č lánku

smlouvy.

Nedojde_li k doplaceni kupni ceny ve sjednané  lhů tě, je prodávajici oprávněn od té to kuPni smlouvY odstouPit.

V.

zřizeni služ ebnosti veden í  kanalizace

pod podminkou nabytí  vlastnické ho práva k předmětné mu pozemku zřizují  kuPujici, jakoŽto Povinni

ze služ ebnosti, k tí ž i piedmětné ho pozemku ve prospěch prodávajicí ho, jakoŽto oprávněné ho ze sluŽebnosti,

služ ebnost vedení , provozování  a ú drž by kanalizač ní ho vedenÍ , a to v rozsahu vYmezené m

geometrickým plánem'e. oo+  _ 812021, ověřené m ú ředně oprávněným zeměměřiČ ským inŽenýrem lng.

, zaps. pod. č . polož ky 2169102, který je přilohou té to smlouvy.

Služ ebnost specifikovaná v odstavci 
,1 

tohoto č lánku zahrnuje rovněŽ právo oprávněné ho ze sluŽebnosti Po

předchozí m projednání  s povinnými ze služ ebnosti, naruš it zemský povrch předmětné ho pozemku Pracovní mi

nástroji v souvislosti se iajiš těňim provozu kanalizač niho vedeni, ÚdŽby a oPraVY S tí m, Že Po skonČ eni

těchto prací  uvede oprávněný ze služ ebnosti, předmětný pozemek na vlastní  náklad do PředeŠ lé ho stavu.

Služ ebnost specifikovaná v odstavci 1 tohoto č lánku zahrnuje rovněŽ právo oPrávněneho ze sluŽebnosti,

v připadě náhlé ho poš kození  kanalizač niho vedeni, zajistit opravu kanalizaČ niho vedeni i bez Předchoziho

piojeonani s povinnými ze služ ebnosti s t im, ž e oprávněný ze služ ebnosti neprodleně oznámi Prováděni

bpáu1l povinným zó služ ebnosti, jeji misto označ i a zabezpeč í . Po skonč eni praci uvede oPrávněný

ze služ ebnosti předmětný pozemek na vlastní  náklad do předeš lé ho stavu.

prodávajici, jakož to oprávněný ze služ ebnosti právo odpovidajicí  výš e uvedené  sluŽebnosti Přijí má.

ú č astní ci se dohodli, ž e právo odpovidajici výš e uvedené  služ ebnosti je Č asově neomezené ,

Služ ebnost se dle té to smlouvy zřizuje ú platně. Výš e ú platy zazřizeni sluŽebnosti bYla stanovena na základě

znalecké ho posudku č .2785 _32t21' ,zpracované m dne12.04.2021 lng.  ve výŠ i 1 700,' KČ

(tisí c sedm set korun č eských). Smluvní  strany shodně konstatujÍ , Že uvedená Úhrada bYla uhrazena Před

podpisem té to smlouvy k rukám kupují cich.

Vl,
povinnosti smluvní ch stran

Vlastnické  právo k předmětné mu pozemku přejde na kupujicí  vkladem do katastru nemovitosti na základě

té to smlouvy.

Služ ebnost specifikovaná v č lánku V té to smlouvy vznikne jejim zápisem do katastru nemovitostí  na základě

té to smlouvy.

podání  návrhu na povo1eni vkladu vlastnické ho práva k předmětné mu pozemku, jakoŽ i Práv_a odPovidajicí ho

služ ebnosti specifikované  v č l. V té to smlouvy, zajisti kupují ci po uhrazeni kuPní  cenY dle Č l. lV odst. 4 té to

smlouvy. přilohou návrhu na vklad vlastnické ho práva bude potvzeni prodávajiciho o Úhradě kuPni cenY na

jeho ú č et v souladu s touto smlouvou.

originál té to smlouvy opatřený ověřenými podpisy bude po její m uzavření  spoleČ ně s návrhem na vklad

vlaŠ tnické ho práva á práva odpovidajiciho služ ebnosti specifikované  v č l. V té to smlouvY, do katastru

nemovitostí  uiož en u prodávajiciho. prodávají ci je povinen tento originál kupni smlouvY sPolu s návrhem

na vklad zminěných práv do katastru nemovitosti a uvedeným potvzenim o uhrazeni kuPni cenY vYdat

kupujicim a nejpózoěji do 5 pracovnich dnů  od doplacení  kupní  ceny. Prodávajici splni tuto svoji Povinnost

odeslání m uveóeny,cň listin na adresu Babylon 
,120, PSČ  345 31, č i jeho faktickým předánim kuPujicim
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č i některé mu z nich. Náklady spojené  s podání m uvedené ho návrhu na povoleni vkladu do katastru

nemovitostí  uhradi kupujici.

5) Pokud by pří sluš ný katastrální  ú řad z jaké hokoli dů vodu zamitl návrh na povoleni vkladu vlastnické ho práva

k předmětné mu pozemku ve prospěch kupujicich č i vkladu práva dopovidajiciho služ ebnosti specií ikované

v č l. V té to smlouvy, ú č astní ci bez zbyteč né ho odkladu odstrani vady, které  bránily povoleni vkladu.

Vll.

závěreč ná ustanovení

1) Tato smlouva ruš í  a vplné m rozsahu nahrazuje kupni smlouvu uzavřenou mezi ú č astní ky dne 10.9.20'l8,

jejimž  předmětem byl prodej č ásti předmětné ho pozemku vymezené  geometrickým plánem č .529-2012017 ,

2) Prodávajici dá| e v souladu s ustanovenim § 41 zákona č , 12812000 Sb,, o obcich, ve znění  pozdějš ich

předpisů , potvzuje, ž e podmí nky stanovené  t imto zákonem a podmiňujici platnost smlouvy jsou splněny,

neboť  obec Babylon zveřejnila svů j záměr prodat předmětný pozemek po dobu a způ sobem stanoveným

v § 39 odst. 1 cit. zákona, a zastupitelstvo obce Babylon v souladu s ustanovení m § 85 pí sm. a) cit. zákona

rozhodlo o prodeji předmětné ho pozemku kupují cimu. Záměr prodávají ciho prodat předmětný pozemek byl

zveřejněn na ú řední  desce po dobu nejmé ně 15 dnů  v obdobi od 11 , 12.2020 do 26. 12.2020 a by|  schválen

usnesenim zastupitelstva obce č . 812020 ze dne 08.12.2020.

3) Úč astnici prohlaš ují , ž e tato smlouva je projevem jejich pravé , svobodné  auáž né  vů le, a na dŮkaz toho ji niž e

podepisují .

4) Smluvní  strany výslovně souhlasí  s t im, aby tato smlouva byla bez č asové ho omezeni zveřejněna

na oficiálnich webových stránkách obce Babylon a to vč etně vš ech připadných přiloh a dodatkŮ,

po zneč itelnění  osobní ch ú dajů  umož ňují cí  jednoznač nou identifikaci smluvní ch stran a dalš í ch osob ve

smlouvě zminěných.
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V Babylonu ane,,'..' ř.,..\ , ; ,'* ,{  l

Prodávají ci:

0bec Babylon
pavel Bambásek

starosta obce Babylon

Kupujicí :
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