
._ _.© Kupní smlouva

Niže podepsaní účastníci, a to

obec Babylon
se sídlem obecního úřadu Babylon 27, PSČ 344 01, lČ 005 72 551,
zastoupená Pavlem Bambáskem, starostou obce
jako prodávajÍcÍ na straně jedné,
a

a

jako kupujici na straně druhé,

uzavřeli dnešního dne tuto
kupní smlouvu:

l) prodávajíci prohlašuje, že je vlastníkem pozemku - pozemkové parcely parc.č. 45/25 o výměře 2903 m',
v katastrálním území Babylon. Předmětný pozemek je zapsán v katastru nemovitosti u Katastrá|ního
úřadu pro plzeňský kraj, katastrálního pracoviště Domažlice, na listu vlastnictví č. 1 pro obec a katastrálni
území Babylon.

2) Geometrickým plánem č. 546-529/2018, zpracovaném a ověřeném dne 23.8.2018
pod č. A 103/18, byl od shora uvedeného pozemku - pozemkové parcely 45/25 v katastrálním území
Babylon, oddělen pozemek - pozemková parcela parc.č. 45/92 v katastrálním území Babylon o výměře
85 m' a dále pozemek - pozemková parcela parc.č, 45/93 v katastrálním území Babylon o výměře
182 m',

0

l) Prodávajici touto smlouvou prodává kupujicim část pozemku - pozemkové parcely parc.č. 45/25
v katastrálním území Babylon, označenou v přiloženém geometrickém plánu č. 546-529/2018,
zpracovaném a ověřeném dne 23.8.2018 pod č, a 103/18, jako pozemek -
pozemková parcela parc.č. 45192 v katastrálním území Babylon o výměře 85 m', kupujíci takto
vymezenou část pozemku - pozemkové parcely parc.č. 45/25 v katastrálním území Babylon (dále
označovanou jako ,,předmětný pozemek A'j kupuji a nabývají ji rovným dilem ideálni y, z celku
do podilového spoluvlastnictvi.

2) Prodávajici touto smlouvou prodává kupujicim část pozemku - pozemkové parcely parc.č. 45/25
v katastrálním území Babylon, označenou v přiloženém geometrickém plánu č. 546-529/2018,
zpracovaném a ověřeném dne 23.8.2018 pod č. a 103/18, jako pozemek -
pozemková parcela parc.č. 45/93 v katastrálním území Babylon o výměře 182 m', kupujici takto
vymezenou část pozemku - pozemkové parcely parc.č. 45/25 v katastrálním území Babylon (dále
označovanou jako ,,předmětný pozemek B'j kupuji a nabývají ji rovným dílem ideálni y, z celku
do podilového spo|uv|astnictvÍ.
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l) Prodávající prohlašuje, že na předmětném pozemku A ani na předmětném pozemku B (dále souhrnně
označovaných jako ,,předmětné pozemky AB'J nevázne žádné zástavní právo či věcné břemeno,
jiná věcné právo, práva nájmu svědčící třetím osobám ani jiné právni závady. Prodávajici rovněž
prohlašuje, že mu nejsou známé žádné vady předmětných pozemků AB, na které by druhou stranu
smlouvy neupozornil. prodávajici dále výslovně prohlašuje, že proti němu není vedeno žádné exekuční
řízeni, insolvenčni řízeni ani, že není jinak omezen v nakládání s předmětnými pozemky AB a není
mu známa žádná skutečnost, která by mohla způsobit neúčinnost této smlouvy.

lV.
l) Kupní cena předmětných pozemků AB (dále jen ,,kupní cena") byla sjednána na základě Smlouvy o

uzavřeni budoucí kupní smlouvy, uzavřené mezi účastníky dne 26. 1. 2010 (v rozsahu 127 m2 z
celkového součtu výměry předmětných pozemků) a na základě znaleckého propočtu č. 31 - 04/17 (v
rozsahu 140m2 z celkového součtu výměry předmětných pozemků) v celkové výši 49 100,· KČ, slovy:
čtyřicet devěttisic jedno sto korun českých (100 Kč/m2 za 127 m2 ' 260 Kč/m2 za 140 m2).

2) Kupní cena bude uhrazena kupujicimi do 15 dni od uzavřeni této smlouvy na účet prodávajíciho vedený
u peněžního ústavu Česká spořitelna, a.s., číslo variabilní symbol 5

3) Společná a nerozdí|ná povinnost kupujicich k úhradě kupní ceny prodávajícimu se považuje za splněnou
okamžikem, kdy bude kupní cena připsána na účet prodávajicÍho dle odstavce 2 tohoto článku smlouvy.

4) Nedojde-li k doplacenI kupní ceny ve sjednané lhůtě, je prodávajíci oprávněn od této kupní smlouvy
odstoupit a kupujicím vzniká společná a nerozdí|ná povinnost uhradit prodávajichnu smluvní pokutu
ve výši jedné desetiny kúpni ceny.

V.
l) Kupující prohlašuji, že si předmětné pozemky AB před uzavřením této smlouvy důkladně prohlédli.
2) ProdávajÍcÍ se zavazuje, že v době po uzavřeni této smlouvy nezatíží předmětné pozemky AB žádnými

zástavními právy, věcnými břemeny či jinými věcnými právy, jakož i právy nájmu, které by svědčily třetím
osobám ani jinými právními závadami.

VI.
l) Vlastnické právo k předmětným pozemkům AB přejde na kupující vkladem do katastru nemovitostí na

základě této smlouvy. Podáni návrhu na povoleni vkladu vlastnického práva k předmětným pozemkům
AB do katastru nemovitostí ve prospěch kupujicich zajistí kupující po uhrazeni kupní ceny dle ČI, lV odst.
3 této smlouvy. Přibhou návrhu na vklad vlastnického práva bude potvrzení prodávajicího o úhradě kupní
ceny na jeho účet v souladu s touto smlouvou.

2) Originál této smlouvy opatřený ověřenými podpisy bude po jejím uzavřeni společně s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí uložen u prodávajiciho. Prodávajici je povinen tento originál
kupní smlouvy spolu s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitosti a zmíněným
potvrzením o uhrazeni kupní ceny vydat kupujícím a nejpozději do 5 pracovních dnů od doplaceni kupní
ceny. prodávajÍcÍ splní tuto svoji povinnost odesláním uvedených listin na adresu

či jeho faktickým
předáním jednomu z kupujicich, Náklady spojené s podáním uvedeného návrhu na povoleni vkladu
vlastnického práva k předmětným pozemkům AB do katastru nemovitosti uhradí kupujici.

3) Pokud by příslušný katastrálni úřad z jakéhokoli důvodu zamítl návrh na povdeni vkladu vlastnického
práva k předmětným pozemkům AB ve prospěch kupujicich, účastnici bez zbytečného odkladu odstraní
vady, které bránily povoleni vkladu,

4) Účastnici berou na vědomi, že poplatníkem daně z nabyti nemovitých věcí vztahující se k převodu



předmětných pozemků AB jsou kupujici. Kupujici se zavazuji podat, nejpozději do konce třetího
kalendářního měsíce nás|edujicÍho po kalendářním měsíci, v němž bude v katastru nemovitosti proveden
vklad vlastnického práva kupujicich k předmětným pozemkům AB, u přislušného správce daně přiznáni
k dani z nabyti předmětných pozemků AB a tuto daň uhradit.

VIl.
l) prodávajíci dále v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů, potvrzuje, že podmínky stanovené tímto zákonem a podmiňujÍcĹ platnost smlouvy jsou splněny,
neboť' obec Babylon zveřejnila svůj záměr prodat předmětné pozemky AB po dobu a způsobem
stanoveným v § 39 odst. 1 cit. Zákona, a zastupitelstvo obce Babylon v souladu s ustanovením § 85
písm. a) cit. zákona rozhodlo o prodeji předmětných pozemků AB kupujicim. Záměr prodávajIciho prodat
předmětné pozemkyAB byl zveřejněn na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů v období od 10. 9, 2018
do 27. 9. 2018 a byl schválen usnesením zastupitelstva obce č. 7/2018 ze dne 3. 9. 2018.

2) Účastníci proh|ašujj, že tato smlouva je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho
ji niže podepisují.

3) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla bez časového omezení zveřejněna na
oficiálních webových stránkách obce Babylon, a to včetně všech případných příloh a dodatků, po
znečitelněni osobních údajů umožňující jednoznačnou identifikaci smluvních stran.

V Babyonu dne 2 2MČ?

prodávajicí:
Obec Babylon

"°"7
Kupujícŕ

Pavel Bambásek
starosta obce Babylon

(Ď

V Babylonu dne ...................
Kupujicí:



VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Dosavadní stav Nový stav

teni Výměra parcely Druh pozemku Označeni Výměra parcely Druh pozemku l Typ stavby l Způs. PorovnáM se stavem evidence právnich vztahů
3mku

_ ___ _
pozemku l určeni Díl přechází z pozemku Číslo |i$tu Výměra dílu Označeni

.. čislem , _ _ _ __ _ Způsob využiti parč. číslem Způsob využiti l Způsob vyuZiti : výměr označeného v vkstnictvi dílu

ha : m2 ha : m2 ' katastru ' dřivěj$i poz : 2l ' ha t m
, ' nemovitosti ' evidenci ' :

45/25 29 03 , °stat. pL 45/25 26 36 ostať. pI. 2 l , ,inepl. půda neD| Uda
l
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45/93 1' 82
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l
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GEOMETRICKÝ PLÁN G'ome'rický pjAn ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr. Stejnopis ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:
Jméno. příjmení méno. přijmeni.

pro
rozděleni pozemku Číslo poloZky seznamu úřed Číslo položky semamu úředně oprávněný ch " "

7Elněmčhckých inženýru: .eměméřických inžený ru:

Dne. 23.8.20 Dne: ¢islo:

Ná|uilostn]i a přesnosli odpovídá právním předpisům. Tento stejnopis odpovídá geomelnckému plánu v elekwonicke podobě uložmému
y dokumentaci kalaslrájniho úřadu.

Vyhotovitel: GEODÉZIE JIHOZÁPAD s.r.o. KatastrMni úřad souhksi $ očMovánkn parcel. Ověřeni sQejnopisu geometrického pIánu v lisrinné podobě.

Husovo nám.60
Horšovský Týn
346 01

Číslo pIánu: 546-529/20 18

Okres: Domažlice
Obec: Babylon
Kat. území: Babylon
Mapový list: Kdyně 6-1/22
Dosavadním vlastníkům pozemků In možjjosl
semámu se v terénu s průběhem na\'rhovm'ch noyých hranic
které byly omačeny předepsaný m í'pusobem"

železnýini trubkami



Seznam souradric (S- JTSK) 32/1
Uslo bodu Dřo zäpš clo KN Souřadnice určene měřenfm

y X Kód Kv. Y X Poznámka

k.ů. BabWon (600717)
85-9 865193.72 110204?,15 4 865193.69 1102042.57 sloupek plotu

85-12 865156.26 1102034.36 4 865156.54 1102034.74 sloupek ploůj
85-20 86515322 1102046.75 4 kdfk
85-21 865153.60 1102045.20 4
85-23 865161.26 1102035.40 4 ,

l 865171.21 1102037.47 4 865171.34 1 10203 7.86
2 865172.09 1102045,22 3
3 865153.93 1102047,80 3 sloupek Notu

i Souřadnice bodl) na dosavachl hradci pozemku určené měľ'enfm v terénu budou pro ZäN
,o ,.,..,mn.my,,o.,, W.Y,ň, m. ,0%,.áMM U,,,n, bod,,

,

ľ

s kódem char8kter|suky kväity sourajnhc vysBM nez 3. OUvodem je nereaizovane
zpresněM téCAj hranice, ke kcerému je nuuie doloät ůstinu prokazujfcf sMjdu
vlastnIkô na jejím průNhu [§ 50 udst. 1 p(sm. a) katastrählho zákona].
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