
Kupní smlouva

bytem 

jako převodce na stranějedné ,

a

obec Babylon 
_

se sí dlem obecní ho ú řadu Babylon 27, PSC 344 01, lC 005 72 551,

zastoupená Pavlem Bambáskem, starostou obce

jako nabyvatel na straně druhé ,

uzavřeli dneš ní ho dne tuto

kupní  smIouvu:

l.

Specifikace nemovitostí

1) Převodce prohlaš uje, ž e je podí lovým spoluvlastní kem pozemku - pozemkové  parcely parc. č . 24124,pozemku

- pozemkové  parcely parc.č . 24125 a pozemku - pozemkové  parcely parc.č . 4914 v katastrální m ú zemí

Babylon (dále označ ovaných jako ,,předmětné  pozemky"). Předmětné  pozemky jsou zapsány v katastru

nemovitostí  u Katastrální ho ú řadu pro Plzeňský kraj, katastrální ho pracoviš tě Domaž ice, na listu vlastnictví

č .351 pro obec a katastrální  ú zemí  Babylon, Podí l Převodce na kaž dé m z předmětných pozemků  je roven

ideální  1i8 (slovy: jedna osmina) z celku.

ll.

Předmět smlouvy

1) Převodce prodává touto smlouvou Nabyvateli svů jspoluvlastnický podí l ve výš i id.1l8zcelku na kaž dé m

z předmětných pozemků  (dále jen ,,předmět prodeje"), alo za sjednanou kupní  cenu uvedenou v č l. lV odst,

1 té to smlouvy. Nabyvatel předmět prodeje za tuto kupní  cenu kupuje a nabývá jej do své ho vlastnictví .

lll.

Právní  a fakticlrý stav předmětných pozemků

Převodce prohlaš uje, ž e na předmětných pozemcí ch nevázne ž ádné  zástavní  právo č i věcné  břemeno,
jiné  věcné  právo, práva nájmu svědč í cí  třetí m osobám anijiné  právní  závady. Převodce rovněž  prohlaš uje,

ž e mu nejsou známé  ž ádné  vady předmětných pozemků , na Keré  by druhou stranu smlouvy neupozornil.

Převodce dále výslovně prohlaš uje, ž e protiněmu není vedeno ž ádné  exekuč ní ří zní , insolvenč ní ří zení ani,
ž e není  j inak omezen v nakládání  s předmětnými pozemky a není  mu známa ž ádná skuteč nost, která

by mohla způ sobit neú č innost té to smlouvy.

Nabyvatel prohlaš uje, ž e si předmětné  pozemky před uzavření m té to smlouvy dů kladně prohlé dl.

Převodce se zavazuje, ž e v době po uzavření té to smlouvy nezalí ž í  předmětné  pozemky 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
jinými právn í mi závadami.
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2)
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lV.



1)

Kupní  cena a cenové  vyrovnání

Kupní  cena předmětu prodeje (dále jen ,,kupní  cena") byla sjednána ve uýš i 4277,34 Kč  (slovy: č tyři t isí ce
dvě stě sedmdesát sedm korun č eslqých a třicet č tyři halé řů ).

Smluvní  strany se dohodly na tom, ž e kupní  cena vplné  výš i 4277,34 Kč  (slovy: č tyři t isí ce dvě stě

sedmdesát sedm korun č eských a třicet č tyři halé řů ) bude uhrazena nejpozději do 15 dní  od dne, kdy

pří sluš ný katastrální  ú řad rozhodne o provedení  vkladu vlastnické ho_p.Jáva k předmětu prgdeje ve prospěch

Ňabyvaí ele, a to na ú č et převodce vedený u peněž ní ho ú stavu .

Povinnost Nabyvatele k ú hradě kupní  ceny Převodci se považ uje za splněnou okamž ikem, kdy bude plná

výš e kupní  ceny připsána na ú č et Převodce.

povinnosti s* luvnicrr stran

Vlastnické  právo k předmětu prodeje přejde na Nabyvatele vkladem do katastru nemovitostí  na základě té to

smlouvy.

Podání návrhu na povolení vkladu Ýlastnické ho k předmětu prodeje ve prospěch Nabyvatele, zajistí  Nabyvatel

do 10 dní  od uzavření  té to smlouvy, Náklady spojené  s podání m uvedené ho návrhu uhradí  Nabyvatel.

Pokud by pří sluš ný katastrální  ú řad z jaké hokoli dů vodu zamí tl návrh na povolení  vkladu vlastnické ho práva

dle té to smlouvy, ú č astní ci bez zbyteč né ho odkladu odstraní vady, které  bránily povolení vkladu.

vl.
závěreč ná ustanovení

Smluvní strany potvzují , ž e záměr Nabyvatele koupit předmětný pozemek a uzavří t tuto smlouvu byl schválen

usnesení m zastupitelstva obce č .2l2022ze dne 4.3.2022.

Úč astní ci prohlaš ují , ž e tato smlouva je projevem jejich pravé , svobodné  aváž né vů le, a na dů kaz toho j i ní ž e
podepisují ,

Smluvní  strany výslovně souhlasí  s tí m, aby tato smlouva byla bez č asové ho omezení  zveřejněna

na oficiální ch webových stránkách obce Babylon a to vč etně vš ech pří padných pří loh a dodatků ,
po zneč itelnění  osobní ch ú dajú  umož ňují cí  jednoznač nou identifikaci smluvní ch stran a dalš í ch osob

ve smlouvě zmí něných.
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Převodce:

v Babylonu o*  .4,k.l( : ,.,L07,Z

Nabyvatel:

V Babylonu On. ..9* .P... .!O2Z
Obec Babylon

ougr* ..i OoroZr* o leqalizaci
podle ověř.knihy pbš ty:  poš ta Opava

Uznal podpis na- I istiitě za vIastní :
1

Poř.č :  74ó01-0391-0110

pavel Bambásek

starosta obce Babylon

Datum a mí sto narození

Adresa pobytu:

'rr| oirĚi r9led 
I  ož , dok I  . | otož nos t i :  Obč anskf

Poš ta  dne 04,08,2022


