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4 * KUPNI SMLOUVA
’9LAT\~\1"

obert Gregor, r.é. nar. 1969, bytem éekanice 388 01 Blatné,
jako prodévajici na strané jedné

8.

mésto Blatné, tf. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatné, ICO 00250996, D161 CZ00250996, zastoupené
starostkou mésta pani Bc. Katefinou Maleékovou, jako kupujici na strané druhé, vsichni déle téi
jako smluvni strany nebo Ifléastnici této smlouvy,

uzavfeli niie uvedeného dne, mésice a roku

tuto
kupni smlouvuz

I.

1) Prodévajici prohlasuje, Ze je na zélkladé kupni smlouvy ze dne 12. 12. 2008 s preivnimi
fiéinky vkladu préva ke dni 12. 12. 2008 (vklad byl proveden pod é.j. V-5491/2008-307) a
na zékladé kupni smlouvy ze dne 14. 4. 2010 s prévnimi fiéinky vkladu préwa ke dni 14. 4.
2010 (vklad byl proveden pod é.j. V-1462/2010-307) V3’/lu<':n}'Im vlastnikem pozemkfi
katastru nemovitosti p.é. 66/1 (ostatni plocha, jiné plocha 0 vyméfe 2762 m2) a p.é. 70/1
(ostatni plocha, jinei plocha 0 vyméfe 2176 m2), které jsou zapsziny ve vefejném seznamu
(v katastru nemovitosti) u Katastrélniho fifadu pro Jihoéesky kraj, Katastrélni pracovisté
Strakonice na listu vlastnictvi éislo 169 pro obec Blatné a katastrélni fizemi Cekanice.

2) Geometrickym plénem <':. 245-37/2020, ktery vyhotovila spoleénost Geoteka s.r.o., jeni je
nedflnou souéésti této smlouvy a kter§'I ovéfil Ing. Karel Vlasélk, Lifedné opré1vnén§'/
zeméméficky inienjr, byl od pozemku p.é. 66/ 1 dil 0 vyméfe 169 m2, kterému bylo pfidéleno
nové parcelni éislo 66/6.

II.

Prodévajici prodévé a touto smlouvou jii prodal nemovité véci (pozemky) uvedené v 61. I. této
smlouvy - pozemek p.<':. 70/ 1 a pozemek p.<':. 66/6 se vsemi souééstmi a pfislusenstvim, prévy a
povinnostmi s jejich vlastnictvim spojenj/mi kupujicimu méstu Blatnai, které je timto do svého
vjlluéného vlastnictvi kupuje a pfijimai za celkovou kupni cenu ve vjfsi K5:---187.600;
(slovy:jednostoosmdeséltsedmtisicsestsetkorunéeskfich). Kupujici nemovité véci, které jsou
pfedmétem této smlouvy, pfijimé a pfejimé do svého vlastnictvi tak, jak stoji a leii ke dni podpisu
této smlouvy.

III.

Uéastnici této smlouvy se dohodli, Ze kupujici uhradi kupni cenu v jedné splétce bezhotovostnim
pfevodem na bankovni fiéet prodévajiciho a to nejpozdéji do 30 dnfi od podpisu této smlouvy.
Uéastnici této smlouvy se déle dohodli, Ze je prodévajici oprévnén odstoupit od této kupni smlouvy
v pfipadé, Ze bude kupujici v prodleni s fihradou kupni ceny po dobu delsi nei 60 dnfi. Uhradou
kupni ceny se pro fiéely této smlouvy rozumi pfipséni kupni ceny dle tohoto élénku smlouvy na
bankovni 1'1c':et prodévajiciho. Kupujici se zavazuje podat naivrh na vklad vlastnickych prév do
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katastru nemovitosti bez zbyteéného prodleni do 30 dnfi od podpisu této smlouvy. Uéastnici této
smlouvy s témito skuteénostmi souhlasi a potvrzuji je svjmi podpisy niie na této smlouvé.

Pfevod pozemkfi dle této smlouvy byl proj ednén a schvélen usnesenim Zastupitelstva Mésta Blatné
é. 18/20 na jeho 11. zasedéni, které se konalo dne 20. 5. 2020.

IV.

Kupujici prohlasuje, Ze nemovité véci, které jsou pfedmétem této smlouvy, kupuje tak, jak stoji a
leii ve smyslu ust. § 1918 Zék. 89/2012 Sb. Prodélvajici prohlasuje, Ze na pfevédénj/ch nemovit}?ch
vécech nevaiznou Zédné dluhy, vécné bfemena, jiné préwni povirmosti ani jiné préwni zévady a Zédné
préva tretich osob, které by byly zapsané na prislusném listu vlastnictvi ve verejném seznamu
(v katastru nemovitosti), vyjma vécného bremene spoéivajiciho v prévu vedeni a fidriby
vodovodniho fadu v éésti pozemku p.é. 66/ 1 v rozsahu dle geometrického plénu 6. 161-215/2005
zfizeném na zékladé smlouvy ze dne 23. 6. 2006 s prévnim Liéinkem vkladu préva ke dni 26. 6. 2006
(vklad byl proveden pod é.j. V-2753/2006-307) a to s oprévnénim ve prospéoh mésta Blatné.
Prodévajici postupuje na kupujiciho veskeré préwa a povirmosti souvisejici s vlastnictvim
prev2’1dén3'Ich nemovitych véci a kupujici toto postoupeni v celém rozsahu pfijimé. Kupujici
prohlasuj e, Ze si pfevédéné nemovité véci prohlédl a Ze je mu zném jejich stav.

V.

Prodéwajici i kupujici berou na védomi, Ze vlastnictvi k pfevédénf/m nemovit}"rn vécern nabude
kupujici ai rozhodnutim Katastrélniho fifadu pro Jihoéeskjz kraj, Katastrélni pracovisté Strakonice
0 vkladu vlastnického préva do verejného seznamu (do katastru nemovitosti). Do této doby jsou
smluvni strany svjlmi smluvnimi projevy vélzény. Vlastnictvi se nabyvé rozhodnutim Katastrélniho
Lifadu pro Jiho<':esk§'/ kraj, Katastrélni pracovisté Strakonice 0 vkladu vlastnického préva do katastru
nemovitosti s fiéinnosti zpétné ke dni podéni névrhu na vklad.

Smluvni strany této smlouvy se zavazuji vzéjemné si poskytnout veskerou nutnou souéimost
vyiadovanou k provedeni vkladu vlastnického préva podle této smlouvy do katastru nemovitosti.
Smluvni strany se zavazuji vyvinout veskeré L'1sili ke splnéni L'1<':e1u této smlouvy a zavazuji se, pokud
to bude nutné podle vyzvy nebo rozhodnuti katastrélniho firadu, doplnit nebo Zménit tuto smlouvu
nebo uzavfit novou smlouvu, které naplni Liéel této smlouvy, do étmécti dnfi ode dne, kdy se o
obsahu vjlzvy nebo rozhodnuti katastrélniho firadu dozvédély. Toto ustanoveni se vztahuje
pfiméfené na névrh na vklad do katastru nemovitosti. Do doby provedeni vkladu podle této smlouvy
jsou obé smluvni strany svjlmi projevy vfile vézény a zavazuji se bez souhlasu druhé strany
neprevést predmétné nemovitosti na tfeti osobu, ani je jakkoliv zatiiit nebo sjednat k nim préva pro
tfeti osoby.

VI.

Uéastnici této smlouvy se dohodli, Ze néklady spoj ené se sepsénim této smlouvy a sprévni poplatek
za podéni néwrhu na vklad do katastru nemovitosti uhradi kupujici. Uéastnici této smlouvy berou na
védomi, Ze poplatnikem dané Z nabyti nemovitj/ch véci je v souladu s platnou prévni fipravou
nabyvatel.
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VII.

Smluvni strany vvslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v pfehledu smluv vedeném
M6stem Blatné, ktery obsahuje fidaje 0 smluvnich stranéch, predmétu smlouvy, 6iselné ozna6eni
smlouvy a datum jejiho podpisu. Smluvni strany vvslovné souhlasi, ie tato smlouva mfiie bvt bez
6asového omezeni zvefejnéna na oficiéllnich webovvch strélnkélch M6sta Blatné na siti Internet
(WWW.mesto-blatna.cz), pripadné na externim filoiisti dat k tomu ur6eném dle platné legislativy, a
to v6etn6 v§ech pripadnjlch pfiloh a dodatkfl, avsak po zne6iteln6ni osobnich fidajfi umoifiujicich
jednozna6nou identifikaci smluvnich stran. U6astnici této smlouvy berou na védomi, Ze tato
smlouva bude zvefejnéna dle zékona 6. 340/2015 Sb., o zvléstnich podminkéch L'16innosti n6kter}'/ch
smluv, uvefejfiovéni téchto smluv a 0 registru smluv (zékon 0 registru smluv).

VIII.

Prodévajici bere na védomi skute6nost, ie kupujici ve smyslu Zékona 6. 101/2000 Sb., o ochrané
osobnich fidajfi a dle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrané fyzickych
osob v souvislosti se zpracovénim osobnich ildajfl a o volném pohybu téchto fidajfi a Zm6n6
néktervch zaikonfi v platném znéni zpracovévé a shromaZd’uje osobni fidaje prodévajici v rozsahu
uvedeném v zéhlavi této smlouvy za L'16elem vyhotoveni této smlouvy. Prodévajici v§7slovn6
prohlasuj e, Ze souhlasi s tim, aby kupujici ve smyslu zékona 6. 101/2000 Sb., shroméidil a zpracoval
0 prodévajicim osobni ildaje uvedené v zéhlavi této smlouvy za L'16elem jejich pfipadného pouiiti pri
realizaci prév a povinnosti smluvnich stran v souvislosti s touto smlouvou.

IX.

Na zékladé této smlouvy a rozhodnuti 0 vkladu vlastnického préva do verejného seznamu
(do katastru nemovitosti) provede Katastrélni fifad pro Jiho6esk}'I kraj, Katastrélni pracoviété
Strakonice pfislusné zmény v katastru nemovitosti pro obec Blatné a katastrélni Lizemi Cekanice.

X.

U6astnici této smlouvy po jejim pre6teni prohlasuji, Ze smlouva byla sepséna na zeikladé pravdivych
fidajfi a podle jejich pravé a svobodné ville, dobrovolné, ur6it6, vé1Zn6,
srozumitelné, nikoliv v tisni ani za n2’1padn6 nevyhodnvch podminek, Ze je prosta omylu a 2e
smluvnimu ujednémi nej sou na pfekéiku Zédné okolnosti brénici nakléldéni s nemovitjlmi vécmi a
na dfikaz toho pfipojuji niie své vlastnoru6ni podpisy. V neupravenjlch 62'1stech se tato smlouva fidi
pfislusnvmi ustanovenimi zékona 6. 89/2012 Sb. ob6ansk3'I zékonik.

XI.

Tato smlouva obsahuje celkem 6tyri 6is1ované strany a je vyhotovena v 6eském jazyce, ve 6tyfech
stejnopisech s platnosti originélu, z nichi je jeden ur6en jako priloha névrhu na vklad vlastnickvch
prév do verejného seznamu (do katastru nemovitosti), po jednom vyhotoveni obdrii prodévajici a
dv6 vyhotoveni kupujici. Na jednom stejnopise smlouvy ur6eném pro katastrzilni pracovisté se
podpis prodélvajiciho L'1redn6 ov6f'uje. Podpisovjl vzor zéstupce kupujiciho je uloien na katastrélnim
pracovisti. Zm6ny a doplfiky této smlouvy lze 6init pouze pisemné, 6is1ovan§?mi dodatky,
podepsanvmi obéma smluvnimi stranami.
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V Blatné dne 21. 5. 2020

Robert Gregor Be. Katerina Maleckova
5 Mésto Blatné

Doloika - pr0hl2i§eni 0 spln6ni podminek platnosti przivniho likonu
(doloika dle § 41 zzikona 6. 128/2000 Sb. 0 obcich)

M6sto Blatna zastoupené starostkou mésta, pani Bc. Katefinou Male6kovou prohlasuje,
Ze pfevod — odkoupeni pozemkfi p.6. 70/ 1 a p.6. 66/ 1 v katastralnim Lizemi Cekanice, obec Blatna
do maj etku m6sta Blatna byl proj ednan na 1 1. zasedani zastupitelstva mésta, které se konalo dne 20.
5. 2020 a byl schvalen v souladu s § 85, odst. a) zakona 6. 128/2000 Sb. o obcich v platném znéni
(obecni zrizeni) usnesenim zastupitelstvem mésta 6. 18/20. Tato doloika je nedflnou sou6asti
smlouvy a osv6d6uje platnost pravniho L'1konu uzavfeni této smlouvy, které je podminéno
predchozim schvalenim, 6imi se potvrzuje splnéni podminek § 41 zakona 6. 128/2000 Sb. o obcich
(obecni zfizeni).

Bc. Katerina Maleékova
M6sto Blatné
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VYKAZ DOSAVADNIHO A NOVEHO STAVU UDAJU KATASTRU NEMOVITOSTI
Dosavadni stav No ' stav _
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GEOMETRICKY PLAN Geometricky plén ovéiil fifedné opnivnény zeméméficky inienir: 1 Stejnopis ovéfil lifedné oprfivnéni zemlméficki lnhnir:

Jméno, pfijmeni: IIng. Karel Vlasak
(31510 poloiky semamu llfedné oprz'1vnén}"ch
zeméméfickych inZeny"n’|: 502/ 1995

_““_‘f1_r6.4.2020 c“‘°’ 37/2°20
Néleiitostm presnostl odpovrda pravmm predplsum.

Jméno, pfijmeni:
_Ing. Karel Vlasak

(Iislo poloiky seznamu Clfedné opréménvch
zeméméficlfich inienvrfi: 502/1995

D : C’ 1 :_“° 24.4.2020 _ '5“ 036/20 _
Tento stejnopis odpovldé geometrickému plénu v elektronické podobé uloienému
v dokumemaci kalastrélniho xifadu.

Vyhotovitel: Geoteka s.r.o.

éislo planui 245-3 7/2020

Okres: I Strakonice
Obec: Blatnéj 7

Kat. trzemi: Cekanice

Bavorova 318, 386 01 Strakomce
tel; 383 323 999, 724 176 299
geoteka@geoteka.cz

Mapovy list: Blatné 6-8/ll (KMD)
Dosavadnim vlasmikfim pozemkix byla posk§1nutamo2nos1
seznémit se v terénu s prixbéhem navrhovanfirch nov3‘ch hranic,
které Indy 071136611)‘ pfedepsanym zpirsobem:

Katastrzilni xifad souhlasi s oéislovénim parcel.

I , .

K0 projihoéesky kraj V . ___ _ .»
KP Strakonice ‘_\ ~i——'-‘
Michal Vojfk
PGP-419/2020-307
2020.04.24 10:23:30 CEST

Ovéfeni stejnnpisu geometrického plénu v listinné podobé.
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