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g DoHoDA o ZÁNIKI ]  pnÁve zpĚrxÉ  xoupĚ

A
SMLoUvA o VZNIKU vĚcxÉ Ho pnÁva zpĚrxÉ  xoupĚ

Ní Že uvedené ho dne, měsí ce a roku uzavřeli t ito podle svých prohláš ení  způ sobilí  ú č astní ci:

1. Město Tachov, zastoupené  starostou Mgr. Ladislavem Macákem
se sí dlem Hornická 1695,34]  01 Tachov, IČ  0026023l, DIČ : CZ0O26O23\
na stranějedné jako osoba oprávněná z věcné ho ptáva a

manž elé

2. Jana Graifová, r.č . 78 34]  01Tachov

3. Miroslav Graif' r.č .761 34'7 01 Tachov
na straně druhé  jako vlastní k nemovitosti povinné  z věcné ho práva

a) Dohodu o zániku práva zpětné  koupě:

I .

l. Manž elé  Jana a Miroslav Graifovi mají  ve společ né m jmění  manŽelů  pozemkovou
parcelu č ,.3620l163 v katastrální mú zemi Tachov. Nemovitost je zapsánana LV č .77]9
pro obec a katastrálni uzemi Tachov. Na nemovitosti vázne právo zpětné  koupě na

zák]adě kupní  smlouvy s výhradou zpětné  koupě ze dne I1'02.2017, zápis byl proveden
Katastrální m ú řadem pro Plzeňský kraj, Katastrální m pracoviš těm Tachov dne

14.06.2011 pod spis. zn. Y -2001 12017 -410.

I I .

l. Výš e uvedené  smluvní  strany spolu po vzájemné m projednání  uzaví rají  dohodu o

zániku práva zpětné  koupě k pozemkové  parcele č . 36201163 v katastrální m ú zemi
Tachov. Právo zpětné  koupě zanikne v den právní ch ú č inkť r vkladu té to dohody'

2. Zruš ení  věcné ho práva výhrady zpětné  koupě schválilo zastupitelstvo města dne

04'11'2019 v usn.č . 9l196 a).

b) Smlouvu o vzniku věcné ho práva zpětnó koupě:

I I I .

l. Město Tachov a manž elé  Jana a Miroslav Graifovi sjednávají  ve smyslu $ 2135 a

následují cí ch zák. č . 8912012 Sb. v platné m zněni věcné  právo zpětné  koupě
k pozemkové  parcele č ' 3620l163 v katastrální m uzemi Tachov (dále jen nemovitost
povinná).

2. Město Tachov má právo ž ádat vrácení  nemovitosti povinné  (pozemkové  parcely č .

36201163 v katastrální m uzemi Tachov) do své ho vlastrrictví  s tí m, Ževráti vlastní kovi
nemovitosti povinné  zaplacenou kupní  cenu, sjednanou V kupní  smlouvě s výhradou
zpětné  koupě ze dne 17.02.20| ] ' t j. 283.019 Kč ' slovy: dvěstě osmdesát tři t isí ce-
devatenáct korun č eských.



3. Právo zpětné  koupě mů Že osoba oprávněná z věcné ho práva uplatnit pouze v pří padě,

ž e nebude do 31.08.2025 vydán pří sluš ným stavební m ú řadem souhlas s uŽí vání m na

stavbu rodinné ho domu na pozemkové  parcele č . 36201163 v katastrální m izemi
Tachov pro vlastní ka citované  parcely.

4. Sjednané  právo zpětné  koupě musí  osoba oprávněná z věcné ho práva uplatnit pí semnou
formou, a to nejpozději do 31.12.2025.

5. Smluvní  strany sjednávají , Že sjednané  právo zpětné  koupě se realizuje takto:

o Město Tachov pí semně uplatní  právo zpětné  koupě vů č i vlastní kovi nemovitosti

povinné . Zároveň s tí mto pí semným uplatnění m mu zaš le kupní  smlouvu' která

bude v podstatných náleŽitostech odpoví dat parametrů m pů vodní  Kupní

smlouvy s výhradou zpětné  koupě ze dne 17.02.2017, zejmé na ve výš i kupní

ceny.

o Vlastní k nemovitosti povinné  je povinen zaslanou kupní  smlouvu od Města

Tachova podepsat oprávněným zástupcem (podpis nechat ověřit) a vrátit

k rukám prodávají cí ho ve lhů tě do třiceti (30) dnů  od doruč ení  uplatnění  práva

zpětné  koupě spolu s podepsaným návrhem na vklad vlastnické ho práva ve

prospěch Města Tachova. Vlastní k nemovitosti povinné  se zavazuje uč init

ú kony nezbytné  k tomu' aby vlastnické  právo Města Tachova bylo zapsáno do

pří sluš né ho katastru nemovitostí . Pro pří pad, ž e vlastní k nemovitosti povinné

nevrátí  Městu Tachovu podepsanou kupní  smlouvu spolu s podepsanýnr

návrhem na vklad vlastnické ho práva ve prospěch Města Tachova ve sjednané

lhů tě, je povinen uhradit Městu Tachovu smluvní  pokutu ve výš i 1.000,- Kč
(slovy: jeden t isí c korun č eských) za kaŽdý den prodlení . Smluvní  pokuta je

splatná do patnácti (15) dnů  ode dne po obdrŽení její ho vyú č tování  vlastní kovi

nemovitosti povinné  na ú č et Města Tachova.

o Město Taclrov vrátí  vlastní kovi nemovitosti povinné  kupní  cenu Za předmět

smlouvy v dů sledku využ iti jeho práva zpětné  koupě do devadesáti (90)

kalendářní ch dnů  od provedení  zápisu vlastnické ho práva Města Tachova

k předmětu smlouvy do pří sluš né ho katastru nemovitostí , nezatiž enýnt
jakýmikoli právy třetí ch .osob.

o V pří padě, Že k nemovitosti povinné  bude zřizeno zástavni právo nebo j iné  právo

zajiš t'ují cí  splacení  dluhu vlastní ka nemovitosti povinné  č i j iné  osoby vť lč i

konkré tní nru věřiteli' o jehoŽ zří zeni bylo Město Tachov řádně infornrováno..je

Město Tachov oprávněné  splnit svů j závazek k vrácerrí  kupní  ceny tak, Že

poukáŽe kupní  cenu na ú č et č i k rukám věřitele (oprávněné ho ze zástavní ho č i

j iné ho práva), jehoŽ polrledávka č i j iná práva budou pr'edmětným zástavní m

nebo j inýrn právenr zajiš těna. osoba oprávněná ze zástavní ho č i j iné ho práva,

na její Ž ú č et budou tyto platby provedeny, je oprávněna a povirrna pouŽí t tyto

platby na ú hradu svých pohledávek vů č i vlastní kovi nemovitosti povinné .

K tomu dává vlastní k nemovitosti povinné  neodvolatelný výslovný soul-rlas a

pokyn.

. Na vrácení  ktrpní  ceny v pr'í padě zatiž ení  nemovitosti povinné  zástavní m práverrt

nebo j iným právem, o jehoŽ zÍ í zeni bylo Město Tachov řádně informováno, má

vlastrrí k nemovitosti povinné  právo jen za podmí nky, ž e zásÍ avní  č i j iná



smlouva, kterou bylo zástavrrí  č i j iné  právo k nemovitosti povinné  zÍ izeno,bude
obsahovat ustanovení , kterým bude zajiš těn ú plný zánik zástavní ho č i j iné ho

práva k předmětu smlouvy ke dni, kdy bude na ú č et č i k rukám věřitele

(oprávněné ho ze zástavní ho č i j iné ho práva) č ástka pr* edstavují cí  vrácenou kupní

cenu Městem Tachovem uhrazena a zajiš těno provedení  výmazutakové ho práva

z katastru nemovitosti na návrh oprávněné ho z tohoto práva. Pokud nebude tato

podmí nka a tedy i zánik zástavní ho č i j iné ho práva zajiš těn, má vlastní k

nemovitosti povinné  právo na vrácení  kupní  ceny Ve lhů tě do š esti (6) měsí ců

od kumulativní ho splnění  podmí nky provedení  zápisu vlastnické ho práva Městu

Tachov k nemovitosti povirrné  do katastru nemovitostí  a zání ku vš ech

zástavnich č i j iných práv, zatěž ují cí ch nemovitost povinnou a jejich výmazu z
katastru nemovitostí .

6. obě smluvní  strany se dohodly' ž e věcné  právo zpětné  koupě zavazuje i právní  nástupce

vlastní ka nemovitosti povinné , ten se zavazuye informovat pří padné ho právní ho

nástupce o existenci práva zpětné  koupě ve prospěch Města Tachova. ZÍ izené  věcné

právo je spojeno s vlastnictví m nemovitosti povinné  (pozemková parcela č .3620l163
v katastrálnim tlzemí  Tachov)' práva a povinnosti vyplývají cí  z ujednané ho věcné ho

práva tak váž ou kaŽdé ho dalš í ho vlastní ka nemovitosti povinné .

] . V pří padě, Že dojde k uplatnění  práva zpětné  koupě dle tohoto č lánku, bere vlastní k
nemovitosti povinné  na vědomí , ž e nemáprávo pož adovat po prodávají cí m zhodnocení
odpoví dají cí  investicí m na předmětu smlouvy.

8. V pří padě' Že Město Tachov nevyuŽije své ho práva zpětné  koupě, zaniká toto věcné

právo uplynutí m sjednané  lhů ty. Smluvní  strany se zavazuji poskytnout si vzájemnou

souč innost pro výtnaz tohoto práva z katastru nemovitostí .

9. Smluvní  strany se dohodly, Že adresy pro doruč ování  pro ú č ely té to smlouvy jsou
uvedeny v záhlavi té to smlouvy. Zásllka se povaŽuje za doruč enotr třetí ho (3) dne poté ,
kdy se dostala do sfé ry vlivu adresáta { trak prodávají cí ho, tak kupují cí ho), a to i bez
olrledu na to, zda zásilka byla fakticky převzata od poš tovní ho doruč ovatele.

10. Zí 'í zení  věcné ho práva zpětné  kotrpě schválilo zastupitelstvo města dne 04.11.2019
v usn.č ' 91196b).

IV.
1. Dohoda je vyhotovena ve č tyřech (4) stejnopisech, z riichŽ kaž dý má platnost originálu'

Uč astní ci snrlouvy si ponechají  po jednom výtisku, jedno vyhotovení  bude př'iloŽeno
k návrl-ru na výmaz a vklad věcné ho práva zpětné  koupě k výš e uvedené  pozemkové
parcele v katastru nemovitostí .

2. Uč astrrí ci té to dohody ž ádají , aby rra jejimzákladě byl proveden výmazvýhrady práva
zpětné  koupě a zÍ izeno nové  věcné  právo k výš e uvedené  nemovitosti v katastru
nemovitostí  u Katastrálrrí ho ú řadu pro Plzeňský kraj' Katastrální lro pracoviš tě Tachov.

3. Město Tachov je oprávrrěno zveřejnit tuto smlouvu a její  dodatky vč etně metadat
v rozsahu a zpť tsobem dle zákona č . 34012015 Sb. o zvláš tní ch podmí nkách ú č innosti
rrěkterýclr Smluv, uveřejriování  těchto smluv a o registru smluv (zákono registru smluv),
př'í p. dle zákona č . 13412016 Sb., o zadaváni veřejnýclr zakázek. Zveř'ejnění  zajistí
Město Tachov. Vlastní k nemovitosti povinné  je se zveřejnění rn té to smlouvy vč etně
tttetadat srozutněn.



í
I

4. Úěastní ci té to dohody souhlasí  s tí m, ž e v rámci zákona o svobodné m pří stupu
k informací m, kterým je umoŽněna laická kontrola výkonu veřejné  moci a nakládání
s veřejným majetkem, mů ž e Město Tachov poskytnout informace (veš kerý textový,
pří p. i grafický obsah) zté to dohody Žadateli o informace.

5. Výš e označ ené  smluvní  strany shodně prohlaš ují , Že si tuto dohodu před její m podpisem
přeč etly' Žebyla uzavřena p o vzájemné m proj ednání  podle j  ej ich pravé  a svobodné  vů le,
urč itě, váž ně, srozumitelně, nikoliv v tí sni a za nápadně nevýhodných podmí nek, na

dů kaz č ehoŽ připojují  své  podpisy.
6. Tato smlouva je platná ode dne podpisu poslední ho ú č astní ka, je ú č inná ode dne její ho

zveřejnění  v registru smluv.

V Tachově dne 21 -11- z01g
V Tachově dne 2 0 -1l- 2019

Mgr. Ladislav Macák _ starosta


