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KUPN1 SMLOUVA

uzavrena podle § 2079 a nasl. zákona ~. 89/2012 Sb., ob~anskt zákonIk,

mezi üCastnIky:

STATUTARNI MESTO CHOMUTOV
sIdlo: Zborovská 4602,43028 Chomutov
zastupuje: JUOr. Marek Hrabá& primátor
IC: 00261891
DI~: CZ00261891
bankovni spojenI: Komerëni banka, a. s. regionálnI pobo&a Chomutov
~IsIo ü~tu: 190000626441/0100
(dale jen ,,prodavajIcr)

a

man~elé

(dale jen ,,kupujIcI”)

Prohlá~enI

ProdávajicIje vlastnIkem nemovité véci:

pozemku parc. ~. 3032/1 vedeného v katastru nemovitostijako ostatni plocha - zeleñ

zapsaného v katastru nemovitostI na Iistu vlastnictvI ~. 1 pro katastrálni âzemi Chomutov II u
KatastrálnIho ü~adu pro Usteck~ kraj, Katastrálni pracovi~té Chomutov.

II.
P~edmet koupe

1. Geometrick’fr plánem ~. 3078-16/2019 ze dne 14.3.2019 byl z pozemku uvedeného v ~l. I. oddélen
následujicI pozemek, ktert je pFedmétem prodeje:

- pozemek parc. ~. 3032/5
(dale jen ,,p~edmét koupé”)

2. Geometrickç’ plan je nedilnou sou~ástI smiouvy
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Ill.
Kupni cena

1. ProdávajIci prodävá kupujIcim predmét koupé se v≤emi souëástmi a pfisIu~enstvIm za kupnI cenu
ye v9~i 57.4OO,-K~.

2. KupujicI prohIa~ujI, k pFedmét koupé za téchto podminek kupujI.

3. KupnI cenu zaplatili kupujIcI prodávajIc(mu peed podpisem této smiouvy na bankovnI 2et
prodávajiciho ~. 190000626441/0100, variabilnI symbol 9700001704.

4. Prodávajic~ zaplacenI potvrzuje.

5. Poplatnikem dane die zákona o dani z nabyti nemovit~’ch véci je nabyvatel vlastnickeho práva k
nemovité véci, tj. kupujIcI.

Iv.
Stay p~edmétu koupé

1. ProdávajIci prohIa~uje, ~e na p~edmétu koupé neváznou ~ádné diuhy a nemá ani jiné závady, na
které by méli b~t kupujIcI upozornéni, vyjma dot~enI p~edmétu koupé in~en9rsk9mi sitémi, s jejich~
prObéhem byli kupujicI seznámeni.

2. KupujIci se se stavem p~edmétu koupé a s mo2nostI vyu~itI, pflpadné v9stavby v mezIch
schváleneho üzemniho plánu Chomutova p~ed podpisem této smiouvy seznámiiii a prohla≤uji, ~e
p~edmét koupé ye stavu, vjakém se k dne~nimu dni nacházI, kupujI.

V.
Vkiad do katastru nemovitosti

1. Na zäkladé této smiouvy Ize do katastru nemovitosti zapsat vlastnické právo k predmétu koupé ye
prospéch kupujicich.

2. Ve≤kere 4lohy spojené s uzav~enim kupnI smiouvy a poplatek spojen9 se zápisem vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostI hradi kupujIcI.

3. KupujicI nabydou vlastnictvI k p~edmétu koupé dnem vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostI. Ttm~ dnem p~echázejI na kupujiciho práva a u~itky p~edmétu koupé a ve~keré závazky
spojené sjeho viastnictvim. PrávnI ü~inky vkladu nastanou na základé rozhodnuti katastrálnIho
ü(adu ke dni, kdy by! navrh na vkiad vlastnického práva podle této smiouvy ye prospech strany
kupujIcich u katastrálnIho ü~adu podán.
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VI.
Schvalovaci doloika

vftisk t. I

Prodávajici na základé zakona o obcich osvédhije touto dolo≥kou, ~e byly spinény ve≤keré podmInky,
jimi~ zãkon o obcich podmiñuje platnost právniho jednãni obce ph p~evodu nemovitého majetku.
Zãmêr obce prodat pftdmét koupé byl zve~ejnèn v terminu od 9. 4. 2019 do 25. 4. 2019. Prodej byl
schválen usnesenim Zastupitelstva statutárniho mésta Chomutova ~. 088/19 ze dne 17. 6. 2019.

VII.
Závère~ná ustanoveni

1. Pokud v této smlouvé neni uvedeno jinak, ~idI se jejI UëastnIci v ostatnIch vécech pi~isIu~n~mi
ustanovenimi ob~anskeho zákoniku.

2. Smluvni strany berou na védomi, ~e text smlouvy je ve~ejné pfistupnou Iistinou ye smyslu zákona o
svobodnem pfistupu k informacim a ~e statutárnI mésto Chomutov jako povinnç’ subjekt ma
povinnost na ~ádost iadatele poskytnout informace o tomto smluvnim vztahu v~etné poskytnuti
kopie smlouvy. Smluvni strany dale souhlasi se zvetejnénim této smlouvy a jejich p~ipadn9ch
dodatkO v registru smluv zrizenem zak. ~. 340/2015 Sb.

3. Tato smlouva je vyhotovena v 6 vyhotovenIch, z nich~ prodávajIci obdr~i 3, kupujici 2 a katastrálnI
ü~ad 1 vyhotoveni.

4. i1~astnici této smlouvy prohIa~uji, ≥e souhlasi s jejim obsahem. Smlouva byla sepsána na základe
pravdiv9ch üdajO, vyjadftije jejich pravou a skute~nou vOli a nebyla ujednána v tisni.

V Chomutove dne: 21. 08. 2019 V Chomutové dne: /

ST TUTAR IMESTOCHOMUTOV
JU r. Ma k Hrabáë
pri ãtor

Stranka



Chomutov
STATUTARNI MESTO CHOMUTOV

zastoupené Odborem majetku mésta — cisekem majetkoprávnim

ZVE~Ei~UJE
podle § 39 odst. 1 zákona ~. 128/2000 Sb., o obcIch, ye znéni pozdéj≤ich predpisO,

ZAMER

prod at ~ást pozemku p.ë. 3032/1 zapsan9 na LV ~. 1 U Katastrálniho ü~adu pro Usteck9 kraj, Katastrálni
pracovi~tè Chomutov, pro katastrálni üzeml Chomutov II, obec Chomutov, okres Chomutov. Podminky
prodejejsou u obce k nahlédnutI.

Vyvé≤eno dne: 09. 04. 2019

vedouci üseku majetkoprávnl
Odbor majetku mésta

Sejmuto dne:2 5. 04. 2

\ .3859
Zájemci se mohou k tomuto z~mèru vyjádfit a p~edIo~it sve nabldky ye IhOté do 15 dnô ode dne zverejneni
Odboru majetku mèsta Magistrátu mésta Chomutova, üseku majetkoprávnlmu. Dotazy k záméru sdéli
pracovnik tel. 474 637 466, Chomutov, CheI~ickeho 155, (objekt stare radnice na náméstQ.

V Chomutové dne:
2019
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~esenI ZaMést è. 088/19 z 17.6.2019

.Prodej nemovitych véci

Zastupitelstvo statutarniho mésta Chomutova
sehvaluje
prodej pozemku p.o. 3032/5 o v9mèfe 164 m2 die GPO. 3078-16/2019 v k.ü. Chomutov II za cenu die
znaleckého posudku 0. 5383-18/2019 ye v9~i 57.400,- KO do vlastnietvi



Chomutov

Hagist~~~ mesta Chomuto~,~
Doru~eno- ll.07.20j

1i~ty:~ P?ilohy I /
druht

Ill 11/111111111111 IIlIIIIiII/III 111111111 I/Ill 1/Il/I
mmches743bdsbl

Odbor stavebnI urad

STATUTARNI MESTO CHOMUTOV
Zborovská 4602
430 01 Chomutov

Si’. ZNAëKA:
Ci.:
VY~lZUlE:
TEL.:
E-MAIL:

DATUM:

SZ MMCH/117508/2019
MMCH/148367/2019

474 637 956

10.07.2019

Sdèleni a souhias

One 24.06.2019 podalo STATUTARNI MESTO CHOMUTOV, l~O 00261891, Zborovská 4602, 430 01
Chomutov 1, které zastupuje STATUTARNI MESTO CHOMUTOV, Odbor majetku mésta, Ing. Pavilna
Koiárova, I~O 00261891, Zborovská 4602, 430 01 Chomutov ~ádost o souhias s délenim pozemku parc.
ë. 3032/1 v katastrélnim üzemi Chomutov ii, die pi’ilofeného geometrického piánu pro rozdélenh
pozemku ë. 3078-16/2019 ze dne 12.03.2019.

Z pozemku parc. L 3032/1 v katastráinim UzemI Chomutov Ii budou, podie v9≤e uvedeného
geometrického plánu odsouhiaseného Katastrálnim ü~adem pro Usteckt kraj, KatastráinIm pracovi~tém
Chomutov dne 14.03.2019, oddélenv pozemkv parc. L 3032/1, 3032/5 v katastrálnIm üzemI Chomutov
ii.

Magistrát mésta Chomutova, obecn’~ stavebni ü~ad, jako stavebnI iWad prislu~nQ podie § 13 odst. 1 pism.
c) zákona ~. 183/2006 Sb., o üzemnim piánováni a stavebnim ~ádu (stavebni zákon), ye znéni pozdéjMch
predpisô, podie § 82 odst. 3 stavebnIho zékona navrhovateii sdéiuje, ~e pro navràent zámér oddéleni
pozemku nebude vydávat üzemni rozhodnuti, nebof posta~i opaffeni — souhias.

Vzhledem k tomu, ~e ide ojednoduchou zménu hranic predmétneho pozemku, která neni v rozporu s clii
a záméry i~zemniho piánovánl, stavebni âfad podie shora uvedentch ustanoveni citovan9ch právnIch
p~edpisâ

souhiasi

s navr~en9m déienlm uvedeného pozemku.

Referent stavebniho ü~adu

Obdr~I:

STATUTARNI MESTO CHOMUTOV, Odbor majetku mésta

£vlagIstrat ni ~sUi Cli o m Litova

Zborovsk~ 4602,43028 Chomutov I tel.: +420474637111 I fax: +420 474 652 777j e-mail: podatelna@chomULOV-mesto.CZ
Oatová schránka: 497beyz iO 00261891 I Dlf~: cz 00261891 Uslo ü~tu: KB 19-0000626441/0100 I www,chomUtOV-flleStO.CZ

lYrecln~ dny a liodiiiv~ pondèli, st(eda 08.00-17.00 hodin I ütert, &vrtek 08.00-15.00 hodin



GEOMETRICK? PLjñiN Genmetdcll9 pun ovijil (skdnl oprknn&fltm~mUIck~Inhn9r Sbjnoplioviiil üVedn& n~nivn6n~z ,&,iiflck~
imono. piijninnl: Jn,éno, pfljnianl:pro

rozdèlenl pozemku eta pdoScy natnama Wadnvn~n~d, tbb pda~soznamu U(cdM ~r~nén~cl,
92611995znmemead~ch~nfentn1: 926/4995 zoia4m4uicI4ch{ao~,th:

Dna: 12. b~ezna 2019 Oslo: 49/2019 Dna: 14. bfezna 2019 Clam: 4312019

NMo~momtmn}apin,nosjl cdpavldsl pravaFra p(ns$,lns. Thnmonlolaopls cdpnalda goaoselmidtmn plaauvoankmmnordse podthO to±nnslmu
a dakumcnmnol kamastrth,[I~ U(~o.

Vyhotovitel: KamasuAmpg üI’d sashlul a oanlovinman p.rcd. Oa~Iunl snajnaçlnmmgsoonwsickeho plAna vilsifane Podobe.

Provozovna-Nerudoya 957
43001 Chomutov

Cisio pIano: 3078-16/2019
Okres: Chamutov Katastrálni Orad pro Usteck9 kraj
Obec: Chomutov

KaI.UzemI: Chomulov II
2019.03.14 11:26:45 CETMapo~ list DKM-Chomu(ov 3-5/34

~naoathi[n, nlaslimklmpozanthu b)lapook~4autaaoThasm
sozname son arena apnübehon naveovan9th novaWs maIn,
loose bm~ osnalow pfadopaan9m zpnhobnn,:
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Seznam soutadnic
Seznam soufadnjc (S—JTSK)

OIslo bodu Soufadnice pro zápis do KN

1’ X Kdd kv. Poznámka

2229—1733 809224.18 991633.77 3 rob budovy
2229—3397 809243.79 991637.72 3 obrubnik

1 809230.12 991626.41 3 barva na obrubniku
4 809230.59 991626.56 3 obrubnjk
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