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3sW Kupní  smlouva

Ní ž e podepsaní  ú č astní ci, a to

jako prodávají cí  na straně jedné ,

a

obec Babylon
se sí dlem obecní ho ú řadu Babylon 27, pSČ  34401, lČ  005 72551,
zastoupená Pavlem Bambáskem, starostou obce

jako kupují cí  na straně druhé ,

uzavřeli dneš ní ho dne tuto

kupní smlouvu:

l.

Specifikace nemovitostí

1) Prodávají cí  prohlaš ují , ž e jsou podí lovými spoluvlastniky pozemku - pozemkové  parcely parc, č .17314
v katastrální m ú zemí  Babylon (dále označ ované  jako ,,předmětný pozemek"), Předmětný pozemek
je zapsán v katastru nemovitostí  u Katastrální ho ú řadu pro Plzeňský kraj, katastrální ho pracoviš tě

Domaž lice, na listu vlastnictví  č , 24 pro obec a katastrální  ú zemí  Babylon, Podí l 
na předmětné m pozemku je roven ideální  '1l20 (slovy: jedna dvacetina) z celku, Podí l

na předmětné m pozemku je roven ideální m 2/5 (slovy: dvě pětiny) z celku, Podí l
 na předmětné m pozemku je roven ideální m 2/5 (slovy: dvě pětiny) z celku, Podí

 na předmětné m pozemku je roven ideální  
,1/20 

(slovy: jedna dvacetina) z celku, Podí l
 na předmětné m pozemku je roven ideální  1/20 (slovy: jedna dvacetina) z celku, Podí l

 na předmětné m pozemku je roven ideální  1/20 (slovy: jedna dvacetina) z celku,

ll.

Předmět smlouvy

1) Prodávají cí  touto smlouvou prodávají  kupují cí mu předmětný pozemek, ato za sjednanou kupní  cenu

uvedenou v odst, lV. té to smlouvy, a kupují cí  předmětný pozemek za tuto kupní  cenu kupuje a nabývá
jej do své ho vlastnictví .



lll.

Právní  a faktický stav předmětné ho pozemku

1)Prodávají ciprohlaš uje,ŽenapředmŤ t.n..pozemk.uu?,,l..* n.:břemenouŽiváni,zřizené veprospěch
Heleny Veberové , ] .ióiláp,Jo. .uio.n.e"ňemovitosti nY Provejáň Óod Č  j . z-2o021ot1966-401 Podle

odevzdací  listiny 
j l131932, prodavajici pi.ni.srii z,i uvjr" uu.á.né hb nevázne na Předmětné m

oozemku ž ádné  zástavni právo č i věcné  nilrřiJ.., i.i ug.ntii,.auo, ňiauu nálmu svědč ici třetim osobám

ani iiné  právní  závady. prodávajici ,ouněi pónrá,suli, ze lrm neisbi iname ž ádné  vady předmětné ho

pozemku, na rtere[y,oruhou stránu r.| ňř'; ilporo* i-'.'P.ooáuái.ioar. výslovně ProhlaŠ ujÍ ' Že Proti

nim neni vedeno,idone .* .rueni rizni, ] nš .iř.ňŇ-,iiáni .nf ló nelsou iinax"omezeni v nakládání

s předmětný, por.r* i, . n.ni iin, ,.a*  iáo.a ,* utáenort, * t.ia uv mohia zPŮsobit neú Č innost té to

smlouvy,

2) kupují ci prohlaš uje, ž e si předmětný pozemek před uzavřenim té to smlouvy dů kladně prohlé dl,

3) prodávajici se zavazují , ž e v době po uzavřeni té to smlouvy nezatiž i předmětný pozemek Žádnými

zástavní mi pravy, vccnými břemeny ei ii.y* ., ,Š ..ňřďárr, j .r.ilEárv nájmu, které  bY svědČ ilY třetí m

ffi; rn anilinY,mi právnimi závadami,

lV.

kupni cena 
Lkladě znalecké ho

1) Kupni cena předmětné ho pozemku.(dále jen.,1,1| lic.en_a") byla sjednána na zá

posudku e zogá_i-6jzó, z§racovuné , onJ-i+ ).2b20,  ve výŠ i 28 520'' KČ

(slovy: dvacet ffiiŇ; ijět ser dvacet korun č eských),

2\  Smluvni strany se dohodly | q 
to!, ž e kupni cena v Plné  výŠ i 28 520'' KČ  (slovY: dvacet osm t isí c Pět

ser dvacet korun č eských) bude * ,.rJ.. ..lp.rj j iii.'is onioá'on., idy při'tuš ný katastrální  Úřad

rozhodne o provedení  vkladu vlastnicte'tr'o ; ,ái,Jř p} ; in,,etneru ÓÓrárŘu vó ProsPěch kuPují ciho' a to

,un," 
u, č ást Kupní  ceny Ve výš i 1 426,_ Kč  (slovy: jeden t isic č tyři sta dvacet š est korun č eských)

bude uhrazena na ú č et p,áiaráiři veoeny u peněž niho ú stavu

b.č ástkupnicenyVevýŠ i1,1408,-Kč (slovy: jedenácttisí cč tyřistaosmkorunč eských
uhrazena na ú č et prodávají cí ho_ ,-u,oeňy 

u peněž niho ú stavu

0800, , ._ l_

c.č ástkupnicenyVevýš i11408,-Kč ( ttisí cč tyřistaosmkorunč eský e
uhrazena na ú č et prodávajicí h ..,"l,ňy u peněž niho ú stavu

d,č ástkupní cenyVevýŠ i,l426,.Kč (slovy: yřistadvacetŠ estkorunč eských)
bude uhrazena na ú č et 

, 

piáoru.ji.i 
,.rány 

é , vedený u peněž ní ho ú stavu

e.č ástkupnicenyVevýš i1426,.Kč (slovy: jedentisí cč tyřistadvacet.Š estkorunč
bude uhrazena na ú č et prodávajiciho^  * á.ný u penězní ho Ústavu 

f.č ástkupnicenyvevýŠ i1426,-Kč (slovy: advacetŠ estkorunč eských)
bude uhrazena na ú č ď'pil; rrlí .ino vedený u PeněŽní ho Ústavu

3) povinnost kupují cí ho k ú hradě kupni ceny prodavajicí m,se,považ uje za splněnou okamž ikem' kdy budou

vš echny č á.tiil,ňi; ilpřir,"ň!'; . oeiy p.o.uáli.i.r,dle předchoziho odstavce.



V.
povinnosti smluvní ch stran

1) Vlastnické  právo k předmětné mu pozemku přejde na kupují cí ho vkladem do katastru nemovitostí

na základě té to smlouvy,

2) Podání  návrhu na povolení  vkladu vlastnické ho práva kpředmětné mu pozemku, zajistí  kupují cí  do'10

dní  od uzavření  té to smlouvy, Náklady spojené  s podání m uvedené ho návrhu uhradí  kupují cÍ ,

3) pokud by pří sluš ný katastrální  ú řad z jaké hokoli dů vodu zamitl návrh na povoJení  vkladu vlastnické ho

práva k předmětné mu pozemku ve prospěch kupují cí ho, ú č astní ci bez zbyteč né ho odkladu odstranÍ

vady, které  bránily povolení  vkladu,

Vl.

závěreč ná ustanovení

1) Prodávají cí  potvrzuje, ž e záměr kupují cí ho koupit předmětný pozemek a uzavří t tuto smlouvu

byl schválen usnesení m zastupitelstva obce č .912021ze dne 30.9,2021,

2) Úč astní ci prohlaš ují , ž e tato smlouva je projevem jejich pravé , svobodné  aváž né  vŮle, a na dŮkaz toho

j i ní ž e podepisují ,

3) 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 přiloh a dodatkŮ,

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

ve smlouvě zmí něných,

Prodávají cí :
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V Babylonu ane,1,-, / t9: ,,,"?.C, 7,l

v Babylonu an,.(.,.(Q.,?ač  4

v Babylonu an lt,.4Q,,?Pz1

V Babylonu ane .4,!t,,L94

V Babylonu dne 4 .a O. ?p Ll
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V Babylonu ane .,A* 4Q,.?aL1

Obec Babylon pavel Bambásek

Et
phó:


