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účtu:

svajíC! prohlašuje i
pare. č. 2985/1 v k. ú. Kuřim
v katastru nemovitostí u Katastrá
venkov na Sistu víastnictví č. 1506

iá výpisem z katastru nemovitostí,
výměře 5596 mz - ostatní plocha,

ního úřadu pro Jihomoravský kraj,
pro obec a k. ú. Kuřím.

3 je vlastníkem
leň. Pozemek je

'lni pracoviště tfrno-

u je c

její nedí

, c. 2985/1
iť dle GPč. 3360-126/2016 ze dne 21. 6. 2016, jenž jako příloha této
součást. Dále jen „Požer

ajíci prodává Pozemek za smluvní cenu ve výši 6 615,- Ke (slovy: sesttisicšestsetpatnáct
korun českýchj, íj. 189,- Kč/m2, kupujícímu a ten jej za tuto cenu kupuje a přijímá do svého
výlučného vlastnictví.

3.2. Ke kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši 21%, tj. 1 389,15 Kč.
3.3. Celková kupní cena ve výši 8 004,15 Kč (slovy: osmtisícčtyřš koruny české a patnáct haléřů)

bude zaplacena na účet prodávajícího uvedeného v záhlaví této smlouvy do čtrnácti dní po
doručení vyrozumění příslušného katastrálního pracoviště o tom, že byi vkiad vlastnického práva
dle této kupní smlouvy do katastru proveden. Za datum zdanitelného plnění se považuje den

jmění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí.

se zavazuje v souladu s usnesením
uhradit náklady související s

Smluvní strany se dohodly, že v souladu s §
/ti nemovitých věcí, v platném znění, bude

elstva města Kuřimi č. 1077/2016 ze úne
u.

i zákonného
poplatníkem ■

3 Sb. o daní
emovitých věcí dle

5.1. Prodávající prohia
že ho nezcizii, a ž

ze je oprávněn
něm nevážnou

a že nen

ve smlouvě uvedeným vlastnicky nakládat
uhy, není zastaven ani zatížen žádnými právním

stem předkupního či jiného práva třetích osob
ohledu na to, zda jsou

5.2. Oprávněný zástupce
5b.. o ích, ve znění

iřimi dne 14. t

3 nabyti Pozemku byto v souladu se
ších předpisů projednáno a schváleno na zas
pod číslem usneseni 1077/2016.



'ci prohiasuje, že s
jeho dnešní stav, ve kterém ho bez námitek přijímá.

áním kupní smíouvy prohlédl a že je mu znám

7.1. Vlastnictví k převáděnému Pozemku přechází se všemi právy a povinnostmi na kupujícího
vkiadem této smlouvy do katastru nemovitostí. Účinky převodu nastanou povolením vkladu do
katastru nemovitostí ke dni, kdy byl návrh na vklad doručen Katastrálnímu úřadu. Do rozhodnutí
o vkladu jsou účastnicí svými smluvními projevy vázání.

7.2. Podle této smlouvy budou v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
Katastrální pracoviště Brno-venkov, vyznačeny nové vlastnické vztahy.

7.3. Obě smluvní strany mají právo od této smlouvy odstoupit, jestliže rozhodnutí katastrálního úřadu
o vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí bude záporné a přes oboustrannou
vzájemnou součinnost smluvních stran nebudou překážky bránící vkladu odstraněny.

7.4. Kupující má právo od této smlouvy odstoupit, jestliže předmětné pozemky budou vykazovat
právní čí faktické vady dle ustanovení či. 5.1. této smlouvy,

7.5. V případě odstoupení od smlouvy dle ustanovení či. 7.3. a 7.4. je prodávající povinen vrátit kupní
cenu a ostatní plnění uskutečněná ve prospěch prodávajícího kupujícímu nejpozději do 10
kalendářních dnů ode dne, ve kterém byla prodávající vyrozuměna o odstoupení od této smlouvy
ze strany kupujícího. Kupující je povinen podniknout příslušné kroky k převodu předmětných
nemovitostí zpět na prodávající.

8.1. Tato sm
s r

vkladu
vyhotoven

8.2. Smluvní

je sepsána a každým z jejích účastníků
inálu každého z nich s tím, že jedno vyhotovení bude použito v řízeni o povolení
vlastnického do katastru nemovitosti, dvě vyhotovení obdrží kupující a jedno
rží prodávající.

přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla
Í jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána za jinak jednostranně

podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
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