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Kupní smlouva

Niž e podepsani ú č astnici, a to

obec Babylon
se sldlem obecní ho ú řadu Babylon 27, PSČ  344 01, Ě 005 72 551,

zastoupená Pavlem Bambáskem, starostou obce

iako prodávaJí cí  na straně jedné ,

a

jako kupuJí cí  na straně druhé ,

uzavřeli dneš ní ho dne tuto

kupní  smlouvu:

l.

Specifikace nemovitostí

Prodávajicí  proh| aš uje, ž e je vlastní kem pozemku parc,č . 70/3 v katastrální m ú zemí  Babylon, o výměře 1836 m2,

Tento pozemek je zapsán v katastru nemovitostí  u Katastrální ho ú řadu pro P| zeňský kraj, katastrální ho pracoviš tě

Domaž lice, na listu vlastnictví č . 'l pro obec a katastrální  ú zemí  Babylon.

Geometrickým plánem č , 574-48912020, vyhotovené m společ ností  AGROREAL CZ s,r.o., ověřené m dne 28.8.2020

lng, Petrem Cí slerem, č islo polož ky seznamu ú ředně oprávněných zeměměřič ských inž enýrú  č , 2169/02 (dále jen

,,geomehický plán"), byl z pozemku parc,č . 70/3 v katastrální m ú zemí  Babylon, oddělen dí l 
'a" 

o výměře 24 mz,

ll.

Předmět smlouvy

Prodávajicí touto sm| ouvou prodává kupujlcimu č ást pozemku parc.č . 70/3 v katastrální m ú zemi Babylon, vymezenou
geometrickým p| ánem jako dil ,,a" o výměře 24 m2, kupují cí  č ást pozemku parc.č , 70/3 v katastrálnim ú zemi Babylon

vymezenou geometrickým plánem jako dil 
'a" 

(dá| e označ ovanou jako ,,předmětný pozemek") kupuje a nabývá j i do

své ho vlastnictví .

lll,

Právní  a í aktlcký stav předmětné ho pozemku

Prodávají ci prohlaš uje, ž e mu nejsou známé  ž ádné  vady předmětné ho pozemku, na které  by druhou stranu smloutly
neupozornil, Prodávajici dále výslovně prohlaš uje, ž e proti němu není  vedeno ž ádné  exekuč ni ří zeni, insolvenč ní

ří zeni ani, ž e není jinak omezen v nakládání  s předmětným pozemkem a neni mu známa ž ádná skuteč nost, která by

mohla způ sobit neú č innost té to smlouvy.

Kupujici prohlaš uje, ž e si předmětný pozemek před uzavření m té to sm| ouvy dú kladně prohlé dl a seznámil se s jeho

právní m i faktickým stavem.

Prodávajicí  se zavazuje, ž e v době po uzavřeni té to smlouvy nezatiž i předmótný pozemek ž ádnými zástavní mi páy,
věcnými břemeny č ij inými věcnými právy, jakož  i právy nájmu, které  by svědč ily třetim osobám anijinými právnimi

závadami.

Úč astnici berou na vědomí , ž e pod podminkou nabyti vlastnické ho práva k předmětné mu pozemku, vznikne

slouč enim z předmětné ho pozemku a pozemku parc.č . 70/ 'l5 v katastrá| ní m ú zemí  Babylon, který je ve vlastnictvi

kupují ciho, nouý pozemek parc.č , 70/15 V katastrální m ú zemí  Babylon o výměře 704 m2.
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lV.

Kupní cena

Kupní  cena předmětné ho pozemku (dále jen,,kupní  cena") byla sjednána na zák| adě znalecké ho posudku č . 2727-
70/20, zpracované m dne 15. 9. 2020 lng.  ve výš i 6 576,. Kč  (slovy: š est tisic pět set sedmdesát
š est korun č eských),

Kupni cena bude uhrazena kupujicim do 15 dni od uzavřeni té to sm| ouvy na ť lč et prodávají ciho vedený u peněž ní ho
ú stavu Ceská spořitelna, a,s., č islo 0762082399/0800 variab| lní  symbol 703,

Povinnost kupují ciho k ú hradě kupní  ceny prodávajicí mu se považ uje za splněnou okamž ikem, kdy bude kupni cena
připsána na ú č et prodávají ciho dle odstavce 2 tohoto č lánku smlouvy,

Nedojde-li k doplacení  kupni ceny ve sjednané  lhů tě, je prodávají ci oprávněn od té to kupní  smlouvy odstoupit a
kupujicí mu vzniká povinnost uhradit prodávajicí mu smIuvni pokutu ve výš ijedné  desetiny kupní  ceny.

V.
povinnosti smluvní ch shan

Vlastnické  právo k předmětné mu pozemku přejde na kupují ciho Vk| adem do katastru nemovitostí  na základě té to
smlouvy. Podáni návrhu na povolení vkladu vlastnické ho práva k předmětné mu pozemku do katastru nemovitosti ve
prospěch kupujicí ho zajistí  kupují ci po uhrazení  kupni ceny dle č L lV odst. 3 té to smIouvy, Pří lohou návrhu na vklad
vlastnické ho práva bude potvzeni prodávají cí ho o ú hradě kupní  ceny na jeho ú č et v souladu s touto smlouvou.

Originá|  té to smlouvy opatřený ověřenými podpisy bude po jejim uzavření  společ ně s návrhem na vklad vlastnické ho
práva do katastru nemovitostí  ulož en u prodávajiciho. Prodávají ci je povinen tento originál kupní  smlouvy spolu
s návrhem na vk| ad vlastnické ho práva do katastru nemovitosti a zmí něným pofuzení m o uhrazeni kupni ceny vydat
kupují cí mu nejpozději do 5 pracovní ch dntl od doplaceni kupní  ceny, Prodávajici splni tuto svoji povinnost odeslánim
uvedených listin na adresu: 1 Domaž lice, č i jeho faktickým předánim

kupujicí mu. Náklady spojené  s podánim uvedené ho návrhu na povo| ení  vkladu vlastnické ho práva k předmětné mu
pozemku do katastru nemovitostí  uhradi kupujicí .

Pokud by přisluš ný katastrálni ú řad z jaké hokoli dů vodu zamí tl návrh na povoleni vk| adu vlastnické ho práva
k předmětné mu pozemku ve prospěch kupují clho, ú č astní ci bez zbyteč né ho odk| adu odstraní  vady, které  bránily
povolení  vkladu.

Vll.
závé reěná ustanovení

Prodávají cí  dále v souladu s ustanovení m § 41 zákona č , 12812000 Sb., o obcí ch, ve znění  pozdějš ich předpisů ,
potvzuje, Že podmí nky stanovené  t imto zákonem a podmiňují cí  platnost smlouvyjsou splněny, neboť  obec Baby| on
zveřejnila svŮj záměr prodat předmětný pozemek po dobu a zpú sobem stanoveným v § 39 odst. 1 cit, Zákona, a
zastupitelstvo obce Baby| on v souladu s ustanovení m § 85 pism, a) cit, zákona rozhodlo o prodeji předmětné ho
pozemku kupují cimu. Záměr prodávají clho prodat předmětný pozemek byl zveřejněn na ú ředni desce po dobu
nejmé ně 'l5 dnŮ v období  od 07, 09. 2020 do 24. 09. 2020 a by|  schvá| en usnesení m zastupitelstva obce č . 6/2020

ÚČ astnici prohlaŠ ují , ž e tato smlouva je projevem jejich pravé , svobodné  a váž né  vů le, a na dů kaz toho j i ní ž e
podepisují .

Smluvní  strany výs| ovně souhlasí  s t im, aby tato sm| ouva by| a bez č asové ho omezeni zveřejněna na oflciální ch
webových stránkách obce Baby| on a to vč etně vš ech připadných pří | oh a dodatků , po zneč itelněni osobní ch ť rdajů

umož ňují ci jed noznač nou identií ikaci smluvnich stran a da| š ich osob ve smlouvě zmí něných.

1)

V Baby| onu dne 26. 10. 2020

Prodávajici:

V Babylonu dne 26 . 10,2020

Kupujicí :

PaveI  Bambásek

starosta obce Babylon
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VÝKAZ DOSAV STAVU ÚDAJŮ KATASTRU
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Výkaz ú dajů  o bonitovaných pů dně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám nové ho stavu

Parcelní č í slo podle
Kód

BPEJ

Výrněla BPEJ
na dí lu
parcely

Parcelní č í slo podle
Kód

BPEJ

Výměra BPEJ
na dllu
parcely

ha ha

70/15 75004 7, 04

GEOMETRICKY PLAN
pro
í ozdč lení  pozemku
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ověfuní  sle]nophu scom.lrickóho p!ú nú  l lkllnnó podobě,

č í slo plánu 5'14-48912020

I )omaž lice

Blbylon
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