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Kupní smlouva

Niž e podepsaní  ú č astní ci, a to

AUTOKEMP Babylon, s.r.o.

se sí dlem  lČ  617 76 327

zastoupená 

jako prodávají cí  na straně jedné ,

a

obec Babylon
se sí dlem obecní ho ú řadu Babylon 27, pSČ  344 01, tČ  oos 72 551,
zastoupená Pavlem Bambáskem, starostou obce

jako kupují cí  na straně druhé ,

uzavřeli dneš ní ho dne tuto

. 
kupní smlouvu:

l.

Specifikace nemovitostí

Prodávají cí  prohlaš uje, ž e je výluč ným vlastní kem samostatné  nemovité  věci - stavby budovy bez č í sla
popisné ho nebo evidenč ní ho, využ í vané  jako stavba obč anské ho vybavení , stojí cí  na pozemku - stavební
parcele parc,č . 429 v katastrální m ú zemí  Babylon (dále jen ,,předmětná budova"). Předmětná budova
je zapsána v katastru nemovitostí  u Katastrální ho ú řadu pro Plzeňský kraj, katastrální ho pracoviš tě

Domaž lice, na listu vlastnictví  č , 362 pro obec a katastrální  ú zemí  Babylon,

Kupují ci prohlaš uje, ž e je výluč ným vlastní kem pozemku - stavební  parcely parc.č . 429 v katastrální m ú zemí
Babylon, na němž  se nachází  předmětná budova (dále jen ,,předmětný pozemek"), Předmětný pozemek
je zapsán v katastru nemovitosti u Katastrální ho ú řadu pro Plzeňský kraj, katastrální ho pracoviš tě Domaž lice,

na listu vlastnictví  č . 1 pro obec a katastrální  ú zemí  Babylon,

ll.

Předmět smlouvy

Prodávají cí touto smlouvou prodává kupují cí mu předmětnou budovu, atozasjednanou kupní cenu uvedenou

v odst. lV. té to smlouvy, a kupují cí  předmětnou budovu za tuto kupní  cenu kupuje a nabývá j i do své ho
vlastnictví ,

lll,

Právní  a faktický stav předmětné  budovy

Prodávají cí  prohlaš uje, ž e na předmětné  budově nevázne ž ádné  zástavni právo č i věcné  břemeno, j iná věcné
právo, práva nájmu svědč icí  třetí m osobám ani j iné  právní  závady. Prodávajicí  rovněž  prohlaš uje, ž e mu

nejsou známé  ž ádné  vady předmětné  budovy, nakteré  bydruhou stranu smlouvy neupozornil. Prodávajici

dále výslovně prohlaš uje, ž e proti němu neni vedeno ž ádné  exekuč ní  řizní , insolvenč ní  ří zení  ani, ž e není
j inak omezen v nakládání  s předmětnou budovou a není  mu známa ž ádná skuteč nost, která by mohla

způ sobit neú č innost té to smlouvy,

Kupují ci prohlaš uje, ž e si předmětnou budovu před uzavření m té to smlouvy dů kladně prohlé dl.

Prodávají cí  se zavazuje, ž e v době po uzavření  té to smlouvy nezatí ž i předmětnou budovu 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 j inými právní mi závadami.
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lV,

Kupní  cena

Kupní  cena předmětné  budovy (dále jen ,,kupní  cena") byla sjednána na základě znalecké ho poSudku

t,Žau-altzl,zpracované mdne09. 10,2021lng.JosefemVaňkem,vevýš i195350,,Kč (slovy: jednosto

devadesát pět t isí c tři sta padesát korun ěeských).

Smluvni strany se dohodly na tom, ž e kupní  cena bude uhrazena kupují cim do 10 dniod uzavření  té to

smlouvy na ú óet prodávají cí ho vedený u peněž niho ú stavu Č eskoslovenská obchodní  banka a.s., Č islo

3856962/0300 variabilní  symbol 2021.

Sm| uvní  strany konstatuji, ž e mají  vů li uzavří t dohodu, na základě které  bude pohledávka na Úhradu kuPni

ceny, kterou'má prodávají cí  Ža kupujicim dle té to smlouvy, započ tena na pohledávku kuPujiciho

za §iodávají cim z tiiulu dohody o uznání  a ú hradě dluhu, uzavřené  mezi ú č astní ky dne 1,8.2019. V přiPadě,

ž e 
'by 

doho'da zmí něná v tomto odstavci nebyla uzavřena, má kter,ýkoliv z ú č astnikŮ právo od té to sm| ouvY

odstoupit.

povinnost kupují cí ho k ú hradě kupni ceny prodávajicimu se považ uje za splněnou okamŽikem, kdy bude

na pří sluš ný ueé t pripsana plná výš e kupni ceny dle odstavce 2 tohoto č lánku smlouvy, připadně okamŽikem,

kdy pohledávka piodávají ciho za kupují cim zanikne ú č innosti dohody zmí něné  v č l. lV odst, 3 té to smlouvY.

V.
povinnosti smluvní ch stran

Vlastnické  právo k předmětné  budově přejde na kupují cí ho vkladem do katastru nemovitostí  na základě té to

smlouvy.

Nabytim vlastnické ho práva kupují cí ho k předmětné  budově přestane být předmětná budova v souladu

s usianovení m § 3058 odst. 1 zákona č . 89t2012 Sb., obč anský zákoní k, samostatnou stavbou a stane

se souč ásti předmětné ho pozemku.

podání  návrhu na povoleni vkladu vlastnické ho práva do katastru nemovitostí  ve prosPěch kuPujiciho zajisti

kupují ci ve lhů tě 
,l0 

dnů  ode dne, kdy bude uhrazena celá výš e kupni ceny vsouladu sČ l, Vodst,2 té to

smlouvy, pří padně, kdy dojde k její mu vypořádáni ve smyslu ustanovení  č lánku V odst. 3 té to smlouvY,

Nákladý sbojené  s pod'ání m uved'eňé ho návrhu na povoleni vkladu vlastnické ho práva k předmětné  budově

do katástru nemovitostí  uhradí  kupujicí , Pří lohou tohoto návrhu bude dohoda zmí něná v Č l, V odst. 3 té to

sm| ouvy, pří padně potvzeni o ú hradě kupní  ceny na ú č et prodávajiciho.

pokud by přisluš ný katastrálni ú řad z jaké hokoli dů vodu zamí tl návrh na povolení  vkladu vlastnické ho práva

r předmé tňé  budově ve prospěch kupují cí ho, ú č astní ci bez zbyteč né ho odkladu odstraní  vady, které  bránily

povolení vkladu.

Vl.

závěreč ná ustanovení

ú č astnici prohlaš ují , ž e tato smlouva je projevem jejich pravé , svobodné  auáž né  vŮle, a na dŮkaz toho j i nÍ Že

podepisuji.

Smluvni strany výslovně souhlasi s t im, aby tato smlouva by| a bez jaké hokoliv omezeni, vČ etně vŠ ech

pří padných osobňich ů dajů  ve smlouvě uvedených, zveřejněna na oficiálnich webových stránkách obce
'aa'nynn 

a to vč etně vš ecň pří padných pří loh a dodatků . Smluvní  strany prohlaš ují , ž e skuteČ nosti uvedené

v té io smlouvě nepovaž ují  za obchodní  tajemství  ve smyslu § 504 obč anské ho zákoní ku a uděluji svolení

k jejich už ití  a zveřejněni bez stanovení  jakýchkoli dalš ich podminek,

Tato smlouva je uzavřena ve třech vyhotovení ch , z llichž kaž dý z ú č astniků  obdž í  jedno vyhotovení  a jedno

vyhotoveni opátřené  ú ředně ověřenými podpisy ú č astniků  bude použ ito pro ú č ely vkladu vlastnické ho práva

do katastru nemovitosti vedené ho pří sluš ným katastrálnim ú řadem,

Tato smlouva vstupuje v platnost a nabývá ú č innosti dnern její ho podpisu oběma smluvní mi stranami,

4)

1)

4)

1)

3)

4)



Úč astnici prohlaš ují , ž e tato smlouva je projevem jejich pravé , svobodné  aváž né  vů le, a na dů kaz toho ji niž e
podepisují ,

,--'

l. l,| . 1,1
V Babylonu dne

Prodávají cí :

AUTOKEMP Babylon, s.r.o.

Kupují cí :

0bec Babylon

iednatelka ,&


