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Kupní smlouva
iž e podepsaní ú č astní ci,a to

obec Babylon
se sldlem obecniho ú řadu Babylon 27, PsČ 344 01, lČ 005 72 551,
zastoupená Pavlem Bambáskem, starostou obce
jako prodávají cí na straně
iedné ,

a

jako kupuJí cí na straně druhé ,
uzavřeli dneš ní ho dne tuto

kupní smlouvu:

l.

specifikace nemoVitostí
1)

Prodávají ci prohlaŠ uje, Že je vlastní kem pozemku parc,č , 9/ 38 v katastrální m ú zemí Babylon,
o Výměře 2,18 m2,
Tento p_ozemek je zapsán V katastru nemovitostí u Katastrálniho ú řadu pro Plzeňský
kraj, iatastráňino pracovisto
Domaž lice, na listu vI astnictvl č . 'l pro obec a katastrální ú zemí Babylon.
Geometrickým Plánem Č . 575,9812020, vyhotovené m iověřené m dne ,16,9.2020
, č í slo
PoloŽkY seznamu Úředně oprávněných.leměměřič ských inž enýrů č , 1216/ 95 (dále jei ,,g.o..trú rý prin;), oyl oo
shora uvedené ho pozemku parc.č , 9/ 38 v kalastrální m ť rzemí Babylon, ooo'oten poiá-met<
- poiáni1Óua'p.".ra
parc.č . 9/ 39 v katastrální m ú zemí Babylon o výměře 44 mz,
ll.

Předmět §mlouvy

1)

Prodávají citouto smlouvou prodává kupují cí mu_č ástpozemku parc.č . 9/ 38 v katastrální m
ú zemí Babylon, vymezenou
geometrickým Plárrem jako pozemek parc.č , 9/ 39 v katastráiní m
ú zemí Babylon, o výměře + + rirz, tuňujici east
Pozemku Parc.Č , 9/ 38 v katastánim ú zemí ,Baby| on vymezenou geometrickým ptánem
;a1o pozemók paró.č . 9/ 39
v.katastrální m Území Babylon (dále označ ovanou jako
n;býv; ji do své ho
,,předm} tný pozěne* ,1 kupŮje

j

vlastnictví .

Právní a faktický
1)

2\

st.ul| i.a.ětneno por.rku

ProdáVajÍ cÍ . ProhlaŠ uje, Že mu nejsou arámé ž ádné vady předmětné ho pozemku,
na které by druhou stranu smlouvy
neupozornil. prodávají ci dále výslovně prohlaš uje, ž e proti němu neni vedeno
ž ádné exeú uč ni ří zení , iniolvenč ní
nzenl anl, ze neniJinak omezen V nakládáni s předmětným pozemkem a není
mu známa ž ádná skuteč nost, která by
mohla způ sobit neú č innostté to smlouvy.

KuPujicí Proh| aŠ uP, Že si předmětný pozemek před uzavřenim té to smlouvy dů kladně proh| ódl
a seznámil se s jeho
i faktickým stavem,

právní m
3)

Že v době p uzavření t_é to smlouvy nezatí ž ipředmětný pozemek ž ádnýmizástavní mi právy,
'..* lzuje,
Vé cnYmi břemenY
Č ijinými věcnými právy, jakož i právy nájmu, které by svědč ily třetim osobám anijinými právní mi
záVadami,

| J:93] _qii:l

lV.

Kupní cena
1)

Kupni cena předmětné ho pozemku (dále.ien ,,kupni cena") by| a sjednána na zákI adě
znalecké ho posudku č . 267922120, zPracované m dne 10.2,2020
, vb výš i 29 920,. Kč (slovy: dvacet devět tisic oevet set
dvacet korun č eských).

prodávajiciho vedený u PeněŽní ho
od uzavřeni té to smlouvy na ú č et
Kuoni cena bude uhrazena kupujicim do 15 dni
symbol 703.
il'r:á;;t;;á;iliieiná, á.s,,eióro ozs2082399/ 0800 variabilni
3)

Povinnostkupujicihokú hraděkupnicenypro.dávajicimusePovaŽuie'zasPlněnouokamŽikem'kdybudekupnicena

4)

smlouvy odstoupit a
lhů tě, je prodávajlci oprávněn od té to kupnl
Nedoide_li k doplaceni kupni ceny ve sjednané
ceny.
jedné
kupní
desetiny
p-.óáráiiiimu smtú vni pokutu ve výš i

č lánku smlouvy,
připsána na Úč ót prodávajiciho dle odstavce 2 tohoto

ilrT;;[ ill,;;ffiri.* řirňiaáit

V.

povinnosti smluvní ch stran

1)

na základě té to
přejde na kupujiciho vkladem do katastru nemovitosti
vlastnické právo k předmětné mu pozemku
pozemku do katastru nemovitosti ve
podáni náu.hu na pouo] ennir"ii.o, iali.i.r,er,,o práva k předmětné mu
přilohou návrhu na vklad
,.iv ore č l. tv odst, 3 té to smlouvy.
prospěch kupujiciho zaiisti iupu;ři po uiiár.ni,iupnl
oiiŇ.oc,trpni ceny na jeho ú č etv souladu s touto smlouvou,
vlastnické ho práva buo. powo3n] í .o] r.ii.ir,,.

smlouvy,

2)originálté tosmlouvyopatřenýověřenýmipodpisybudepojejimuzavřenisooleč
ho
pouin.nněsnávrhemnaVkladVlastnické
tento originál kupnl smlouvY sPolu
oráva do katastru n.rouno.o',] ňi..i, ri.iářáilii,r"p'.iláu.jI .i 1.
vydat
o uhrazenikupni ceny
potv2enim
řú .ini.reno p,uu. oo katastru nemovitosti a zminěným
proóáválicl
splni tuto svoji povinnost odeslánim
óuooptacenitupni ceny
kupujicimu nejpozdejioo s pracořnic'ňŇ
jeho
faktickým předánim kupujicimu,
arncnsta io39i59, ó
adresu:

i'ffi,ffiil;il,;j

,il; il;} yňFů in,

uvedených listin na
Nákladv spoiené s podánim
ao iataitrú ňemovitosti uhradi kupujici,

il;ňfi

ňáriňu

*

pozemku
póvoleni vkladu vlastnické ho práva k předmětné mu

3)PokudbypřisluŠ nýkatasŤ álniú řadzjaké hokoli99'9dy.'3.j!návrhnapovolenivkladuvlastnické
hopráva
bránily
vady, které
ť Jpriii,n., ú č astnici bez zbyteč né ho odkladu odstrani
k předmětné mu pozemku ve ii.š pe.r,,
povoleni vkladu.

zauereenxlrlstanoveni
1)

pozděiš ich předpisů ,
41 zákona č 128/ 2000 Sb,, o obcich, Ve zněni
Prodávajici dále v souladu s ustanovenim §
splněny, neboť obec Babylon
rái,onen] á poomirujici platnost smlouvy isou
ootvzuie, ž e podminiy stanovene timio
cit. zákona, a
pi.o.jiiy ú )..óx pb-o.má 1iT.!:T stanoveným V § 39 odst. 1 předmětné ho
!* ,"ffiiř
prodeji
o
85 plsm, a) cit. zákona rozhodlo
zastuoitelstvo obce Babylon v sourájrj J ustanovenim §
na ú ředni desce po dobu
prooavi] i.lfu il;;i,;ř.dŇtny pozemet< bvl zveřeiněn
oozemku kupujlcimu, zamcr
obce č , 4/ 2020
,15
á í vr'"r"álen uinesenim zastupitelstva
dnů v obdobi od 05. 10:;fió;Ji"6,
nejmé ně

;;ů ;iljii,.Jái

jb} ů o

ze dne 26,06. 2020.

Úč astniciprohlaŠ uji,Žetatosmlouvajeprojevemjejichpravé ,svobodné aVáŽné vů le'anadů kaztohojiniž e
podepisuji.

Smluvnistranyvýslovněsouhlasistim,abytatosm| ouvabylabezč asové hoomezenizveřejněnanaoÍ
iciálnichú dajů
po_zneč itelněni osobnich

a'io'v# ti# e;h ;ň;;jJýcn priron a oooatrri,
osob ve smlouvě zminěných,
ffi"2i| ,"ii;ffi;ilj* iro'.ňtii,iá.ii.luvnich stran á dálš icň

webovÝch stránkách once aauyron

/ < ^ 1/ . 20/- D
V Babylonu dne ,:j,:,-....,,.,.,,.
Prodáva,iici:

//

l,* :,

Obec Babylon

Pavel Bambásek, starosta

v Babylonu dne.4 ,!!.

Kupujici:

,,?.??.9
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