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Směnná smlouva

Niže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

a

1. obec Babylon,
lČ: 00572551, se sídlem Babylon 27, 344 01 Domažlice

zastoupena Pavlem Bambáskem, starostou obce

2.

tuto:

směnnou smlouvu

I.
Vlastnické vztahy

l) Obec Babylon prohlašuje, že je vlastníkem nás|edujicích pozemků v katastrálním území Babylon:

- pozemku parc.č. 36/28
- pozemku parc.č. 36/27
- pozemku parc.č. 36/26
- pozemku parc.č, 36/22

- pozemku parc.č. 36/21

- pozemku - stavební parcely parc.č. 396
- pozemku - stavební parcely parc.č. 397

- pozemku - stavební parcely parc.č. 398
- pozemku - stavební parcely parc.č. 395

Tyto skutečnosti jsou zapsány v katastru nemovitosti u Katastrálního úřadu pro plzeňský kraj, katastrálniho
pracoviště Domažlice na listu vlastnictví číslo 1 pro obec a katastrálni území Babylon.

2) Jiří Kadlec prohlašuje, že je vlastníkem pozemku parc.č. 36/55, v katastrálním území Babylon. Tato skutečnost je
zapsána v katastru nemovitostI u Katastrálniho úřadu pro plzeňský kraj, katastrá|niho pracoviště Domažlice na listu
vlastnictví čísĺo 169 pro obec a katastrálni území Babylon.

Specifikace nemovitosti
l) Pozemky parc.č. 36/55, parc.č, 36/28, parc.č. 36/22 a parc.č. 36/21 v katastrálním území Babylon, blíže

specifikované v článku l odst, 1 a 2 této smlouvy byly zaměřeny a rozděleny geometrickým plánem čislo
556-43/2019, ověřeným úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing, Vratislavem Baštářem, č, pol.
1216/95, dne 12.6.2019 (dále nazývaným jen jako ,,geometrický pIán"), který je nedňnou součásti této smlouvy,
následujIckn způsobem:

- z pozemku parc.č. 36/21 o výměře 951 m', byl oddělen pozemek parc.č. 36/59 o výměře 22 m',
- z pozemku parc.č, 36/22 o výměře 236 m', byl oddělen pozemek parc.č. 36/58 o výměře 77 m',



- z pozemku parc.č. 36/28 o výměře 2 949 m', byl oddělen pozemek parc.č. 36/56 o výměře 398 m',
- z pozemku parc.č. 36/55 o výměře 1 812 m', byl oddělen pozemek parc.č. 36/57 o výměře 418 m'.

Předmět smlouvy
l) Obec Babylon se touto smlouvou zavazuje převést stnické právo k následujicim pozemkům, či

jejich částem, v katastrálním území Babylon
" části pozemku parc.č 36/28, vymezené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 36/56,
" části pozemku parc.č 36/21, vymezené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 36/59

" části pozemku parc.č 36/22, vymezené geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 36/58,
- pozemek parc.č. 36/27,

- pozemek parc.č. 36/26,

- pozemku - stavební parcele parc.č. 396,

- pozemku - stavební parcele parc,č. 397,

- pozemku - stavební parcele parc.č. 398,

- pozemku - stavební parcele parc.č. 395.
Jiří Kadlec vlastnické právo k pozemkům uvedeným v tomto odstavci přijímá a stává se tak jejich vlastníkem,

2) Jiří Kadlec se touto smlouvou zavazuje převést obci Babylon vlastnické právo k části pozemku parč. č. 36/55
v katastrálním území Babylon, nově vymezenému geometrickým plánem jako pozemek parc.č. 36/55 v katastrálním
území Babylon.

Obec Babylon vlastnické právo k pozemku uvedenému v tomto odstavci přijímá a stává se tak jeho vlastníkem.

lV.
Cenové vyrovnáni a prohlášeni smluvních stran

l) Smluvní strany konstatuji, že hodnota pozemků specifikovaných v či. Ill odst, 1, které směňuje Obec Babylon, činí
dle znaleckého posudku č. 2634-67/19, vypracovaného Ing. Josefem Vaňkem (dále jen ,,znalecký posudek") dne
7,10.2019 částku 853 700,- KČ. Oproti tomu hodnota pozemku specifikovaném v ČI. Ill odst. 2, který směňuje Jiří
Kadlec činí dle znaleckého posudku částku 853 100,- KČ.
Smluvní strany se dohodly na tom, že adil rozdíl hodnot směňovaných pozemků ve výši 600,- KČ
před uzavřením kupní smlouvy, splnění této povinnosti stvrzuji smluvní strany podpisem této smlouvy.

2) Smluvní strany proh|ašují, že na směňovaných nemovitostech neváznou žádné dluhy, pohledávky, zástavní práva
nebo jiné závazky.

3) Pozemky či jejich části se převádějí se všemi součástmi a přis|ušenstvÍm. Smluvní strany podpisem této smlouvy
stvrzuji, že je jim stav směňovaných částí pozemků znám a že si tyto části pozemků řádně prohlédly.

V.
Povinnosti smluvních stran

l) Náklady spojené s vyhotovenIm této smlouvy uhradí obec Babylon,
2) Smluvní strany se stanou vlastníky směňovaných nemovitostí vkladem jejich vlastnického práva do katastru

nemovitosti u Katastrálního úřadu pro plzeňský kraj, katastrální pracoviště Domažlice na základě pravomocného
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rozhodnuti o jeho povoleni ke dni, kdy návrh na vklad byl doručen příslušnému katastrálnímu úřadu.
3) Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitosti bude vypracován

a Katastrálnímu úřadu pro plzeňský kraj, katastrální pracoviště Domažlice bude podán Obci Babylon do 10 dnů od
uzavřeni této smlouvy. Obec Babylon uhradí též poplatek za vklad do katastru nemovitosti.

VI.
Ostatní ujednání

l) Obec Babylon v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
potvrzuje, že podmínky stanovené tímto zákonem a podmiňujici platnost smlouvy jsou splněny, neboť' obec Babylon
zveřejnila svůj záměr směnit části pozemků dle této smlouvy po dobu a způsobem stanoveným v § 39 odst. 1 cit.
Zákona, a zastupitelstvo obce Babylon v souladu s ustanovením § 85 písm. a) cit. zákona, rozhodlo o směně dle
této smlouvy. Záměr prodávajicího směnit pozemky dle této smlouvy byl zveřejněn na úřední desce po dobu
nejméně 15 dnů v období od 27. 8, 2019 do 12. 9. 2019. Zastupitelstvo obce rozhodlo o směně dle této smlouvy
usnesením zastupitelstva obce č. 9/2019 ze dne 3. 10. 209.

2) V případě, že katastrálni úřad vyzve navrhovatele k odstranění nedostatků návrhu na vklad práva dle této smlouvy,
zavazuji se obě smluvní strany ve stanovené lhůtě katastrálním úřadem tyto nedostatky odstranit.

3) V případě, že příslušný katastrálni úřad návrh vkladu vlastnického práva zamítne nebo zastaví řizerň, zavazuji
se obě smluvní strany neodkladně odstranit nedostatky, pro které byl návrh zamítnut nebo zastaveno řízenI
o povo|ení tohoto vkladu a podat nový návrh na povdeni vkladu práva dle této smlouvy.

VI.
Závěrečná ustanovení

l) Smluvní strany výslovně souhlasI s tím, aby tato smlouva byla bez jakéhokoliv omezení, včetně všech případných
osobních údajů ve smlouvě uvedených, zveřejněna na oficiálnich webových stránkách obce Babylon a to včetně
případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašuji, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuji za
obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a uděluji svoĹenÍ k jejich užiti a zveřejněni bez stanoveni
jakýchkoli dalších podmínek

2) V ostatním se řídí vzájemné vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

3) Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, čísbvanými dodatky, podepsanými oběma smluvními
stranami.

4) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotovenich. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. jedno
vyhotoveni této smlouvy obdrží Katastrální úřad pro plzeňský kraj, katastrální pracoviště Domažlice.

5) Smluvní strany, proh|ašují, že rozumí obsahu této smlouvy a jsou s ním srozuměny, že tato smlouva odpovídá jejich
pravé a svobodné vůli a že ji uzavÍrajÍ prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujíce ji za oboustranně výhodnou,
což stvrzuji svými podpisy.

V Babylonu dne 20. 11. 2019

,.W- Obec Babylon Ee
Pavel Bambásek, ""°"
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