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Smlouvu 0 převodu vlastnického práva k jednotce 
č. Smlouvy: smL-2020-10039 

č.j.: 31481/2020 
(dále jen jako ,,Smlouva") 

ıızavřenà dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdě Ších předpisů 
(dále jen jako 51občanský zákoník") 

čı. I. 
Úvodní ustanovení 
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1. Hlavní město Praha je na záldadť: § 3 zálcoľıa č. 172/1991 Sb., O přechodu něklıerých věcí Z maj etku České 
Iepublilfży do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů, a na zálab adě Prohláš ení vlastníka budovy ze dne 
12. 1.. 2011 (dále také jako ,,Pı'ohlälšeııí"), vyprac-ovaııého dle § 5 a násl. zákona č. '72/1994 Sb., O vlastnictví 
bytů, V tehdy účiıtıııém znění, vlastníkem majetku, klıeıý j e popsán V čl. II. této Smlouvy. 
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2. Převodci je V souladu S § 1.9 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., O hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen jako nzákon 0 H1lz1;I>"), svěřen do správy a hospodaření majetek hlavního města Prahy, 
ldeıý jest podrobııë popsán V čl. II. této SMlouvy. Převodce podle ustanovení zákona O HMP 
e § 17 vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. 111. Prahy, kterou se vydává Statut hlavııílıo města Prahy, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen jako ,,statııt"), naldádá se svéřenýın maj etlšzem a vykoııává práva a povinnosti 
vlastníka ve vztahu ke svëřerıému m j  etku, který jest podrobně popsán v čl. II. této Smlouvy. Usnes erıíıın 
Zastupitelstva Inéstslçé části Prahy 15 č. Z - 96 ze dne 17. 6. 2020 byl schválen prodej předmětu převodu 
uvedeného V čl. H. této Smlouvy ve prospěch nabyvatele, zaınër prodeje předmětu. převodu uvedeného V čl. H. 
této Smlouvy byl zvedej ně na úřední desce Úřadu městské části Praha 15 pod evidenčním číslem 133 od 4. 3. 
2020 do 3. 4. 2020. 
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čı. 111. 
Vymezení předmětu převodu I 

1. 

2. 

Plevo ce vykonává práva a poviımostí vlastııílca k následujícímu swìëřenému mąietku: 

jednotce č. 451/110, nebytový pllostoı` (způsob využití - j iııý nebytový pllosto1`), O výměře 4,7 m2, umístěné 
V 10. nadzemním podlaží budovy (dále také jako ,,jedııotI{a"), kdy se jedná O budovu č.p. 451 - bytový dům, 
která se nachází na pozemcíclı parc. č. 509/65, parc. č. 509/66, par .  č.. 509/204 a par .  č. 509/209, to vše V 

katastrální území Horní Měcholupy, obou Praha, tak jak je jednotka zapsána na LV č. 2882 u Katastralního 
úřadu pro hlavní těsto Prahu se sídlem V Praze, Katastrální p1ˇa0ov.ìštë Praha . 

ł 

Převodce vykonává dále práva a povinnosti vlastníka ke spoluvlastníclcémıı podílu O velikostí id. 47/42830 na 
svěřeném majetku, a to na společných částech budovy č.p. 451 -- bytový dům, kteIIAe nachází na pozemcích 
paro. č, 509/65, parc. č. 509/66, paro. .č. 509/204 a parc. č. 509/209, to vše V katastrální území Horní 
Měcholupy, obec Praha, tak jak je zapsáno na LV č. 2881 u. Katastıálııílıo úřadu pro hlavní město Prahu so 
sídlem V Praze, Katastrální pracoviště Praha. Převodce vykonává dále práva a povinnosti vlastníka ke 
spoluvlastnìcláýrn podílům O velikostí id. 47/42830 na svěřonéın nagaj Otku, a to na pozemcích pac.  č. 509/65, 
parc. č. 509/66, para. č. 509/204 a parc. č. 509/209$ to vše V katastrální území Horní Měcholupy, obec 
Praha, tak jak je vše zapsáno na LV č. 2881 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu se sídlem V Praze, 
Katastrální pracoviště Praha. Oba výše uvedené spoluvlastnické podíly jsou neoddělitelně spojeny 
S j ednotkou. 
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3. Smluvní straky výslovně sj ednávají, že celková výměra podlahové plochy jednotky odpovídá ke dní uzavření 
této Smlouvy výınëře podlahové plochy j ednotw uvedené V Prohlášení a nabyvatel pro případ, že skutečná 
celková výměra podlahové plochy jednotky neodpovídá výměře uvedené V Prohlášení, a tudíž výměře 
uvedené V odst. I tohoto člžıııku, se výslovně zavazuje, že V budoucnu "neupla.tní Z tohoto důvodu vůči 
převodci právo na přiměřenou slevu Z kupní ceny uvedenou V čl. IV. této Smlouvy. 
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HI. 
Převoz jednotlšy a spoluvlastnických podílů 

Převodce touto Smlouvou převádí (prodává) nabyvateli vlastnické právo k jedııotce č. 451/110, jež se ııaclıází 
V budově č.p. 451, a to S veškeryl'n vybavením a příslušenstvím tak jak stoj a leží, so všemi spojenými právy 
a povimıosˇtmi k této jednotce, zejména se spolııvlastnickýuı podílem ve v ý i  id. 47/42830 Z celku na společných 
částech budovy č.p. 451, S vešíšierým příslušenstvím tak jak stoj a leží, se všeøcni spojenými právy a povinnostmi' 
k těmto společným částem budovy váznoucíııı a dále spolııvlastııickýıııì podíly ve výši id. 47/42830 Z celku na 
pozenıcích pac .  č. 509/65, par. č. 509/66, pac.  č. 509/204 a pac.  č. 509/209, S veškerým příslušenstvím tak 
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jak stoj a leží, se všem spoj enýım' právy a poviımostmi k těmto pozemkůın vázııouciın, to vše V kat astıˇžılııím 
území Horní Mëolıolupy, obec Praha (dále vše jen jako :vapředmět převod u"), a nabyvatel předmět převodu za 
kupní cenu dle čl. IV. této Smlouvy kupuje a přijímá do svého výlučııého vlastnictví. 
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IV. 
Kupní cena, Splžıtııost kupııí ceııy a podnıíııky jejího placení 
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1. Smluvıˇıí straky si ujednávají lcupııí C6l'ILl za předmět převodu ve výší 133.000,- Kč (slovy: jedno sto tři eet tři 
tisíc korun českých). Výše uvedená kupní cena je kupní cenou za předmět převodu, jehož převod je podle § 
56 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané lıodııoty, ve znění pozdějších předpisů, od daně Z přidané 
hodnoty osvobozen. 
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x mı O de dne. Jod ísu této Kupní cenu dle odst. 1 tohoto článku uhršęıdí nabyvatel převodci nejpozději do 15 l ° 
Sxnlou oběma smluvními stranami, a to na bankovní účet převodce vedený u č. ú.: 

S použitím variabilııího symbolu: a konstaııtııího symbolu: I 
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3. Smluvní strany touto Smlouvou sj eduávaj í rozvazovací podmíııkU, a to V následujícím znění: Neobdrží-li 
převodce ve lhůtě 60 -dnů ode dno uzavření teto Smlouvy od hl. m. Praha potvrzení správnosti k převodu 
předmětu převodu, resp. jeho vldadu clo katastru nemovitostí, V souladu S § 21 statut, sjednává se 
rozvazovací podmínka tak, že se tato Smlouva marným uplynutím uvedené lhůty od Počátku buší a snıluvıľí 
stlluı"ıy této Smlouvy si jsou poviuuy ve ll1ůtë30 dnů ode dno zıušeııl této SI1ˇılouvy vrátit veškerá případně 
poskytnutá plnění na záldadě této Smlouvy. . 
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V případě prodlení nabyvatele se zaplaoeníın kupní ceny dle odst. 2 tohoto článku delším než 15 dnů ode dne 
splatností kupní ceny smluvní strany aj ednávají ve prospěch převodce smluvní pokutu ve výši 0,1 % za každý 
i j on započatý don prodlení nabyvatele S úhradou kupní ceny, Smluvní strany"pro tento případ výslovně 
vylučují užití § 2050 Občanského zákoníloı, převodce tak má nárok na náhradu škody vzniklé prodleníın se 
zaplacením kupní ceny dle odst. 2 tohoto článku delším než 15 dnů ode dne splatností i pokud je kryta 
smluvní pokutou dle 'tohoto odstavce. Smluvní strany výslovně prohlašují, že smluvní pokutu sjednanou dle 
tohoto odstavce považují za zcela přiměřenou ve vztahu li povinnosti, kterou zajišťuje a rovněž možným 
škodám na straně převodce. Lhůta splatnosti je dodržena, pokud bude kupní cena připsána na účet strany 
převodce nejpozději v poslední den lhůty dle odst. Z tohoto článku. Necloj de-li k uhrazení kupní o n y  dle 
odst. 2 tohoto článku, a to ani ve lhůtě do 3 dnů ode dne podpisu této Smlouvy oběma sınluvnínıi stranami, 
je převodce oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Právní účinky odstoupení vzniklou dnem, kdy oznámení 
převodce o odstoupení od této Smlouvy bude doručeno nabyvateli. 

v. 
Ostatní podmíıılšy převodu 
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1. 'Přelo doc prohlašuj e, že na jedııotce ııevázııou žádná věcná břemena, zástavní práva nebo jiné pr*mí 
povimwsti, které by bráııìly j sjímu řádnéınu užívání nabyvatelem a které by nebyly uvedeny V této Smlouvě. 
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2. Nabyvatel bude po fyzickém převzetí jednotky, ke kterému do de V souladu S čl. VI. oclst. 2. této Smlouvy, 
hradit přcdopsaııé zálohy za služby spoj ené S užíváním jedıżıotky a zálohy na náldacły ııa běžnou údržbu 
a lıflvárie ve výši vfládřené částkou V Kč/m2hněsíc, pro eùmou a sclıváleIıou na shromáždění společenství 
vlastıülďı spravující budovu č.p. 451 . 
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3 I Nabyvatel je povinen při provozıı., správě a užívání jednotky a společných částí budovy plnit všeelıny 
povl'nnostì, které pro něj planou Z účinných právních předpisů, Z Prohlášení a Z rozhodızıutí společenství 
vlastnílců jednotek budovy č.p. 451. Se všemi těmito povinnost se nabyvatel seznámil ještě před uzavřením 
této Smlouvy a bere na vědomí, že je povinen přispívat jako vlastník iećlııotky na náldady spoj ené se správou 
budovy č.p. 451 . 
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VI. 
Předání jednotky 

Nabyvatel prohlašııj e, že je mu znám současný fyzický stav přechnětu převodu a V tomto stavu jej kupuj e 
a zavazuje se převzít jednotka na výzvu převodce, ne dříve však V termínu. dle odst. 2 tohoto článku. 
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2. Smluvní strany sjeclnávají, že k Íýzíckému a. protokolárııímu předání j ednotky dej de ve lhůtě stanovené 
V písemné výzvě převođee k převzetí jednotky adresované nabyvateli, ne dříve však ke dni pocláııí návrhu na 
vklad vlastniclcéhżo práva k předmětu převodu ve prospěch ııabyvatele do katastru nemovitostí. 
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Převodce nese odpovëdIıost za nahodilé poškození předmětu převodu po dni uzavření této Smlouvy až do dne 
pılotol<o]álllıíllo převzetí jednotky Iıabyvatr-zlem. 
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VII. 
Vlastııické právo k předmětu převodu 

Nabyvatel nabude vlastnické právo Ic předmětu převodu ke dni právních účinldfr zápisu vldadu změny 
vlastnického p1l2'Lya lc předmětu převodu do katastru ııemovitostí u Iâatastrálrıílıo úřadu pro hlavní město Prahu, 
Katastrálııí pracoviště Praha. na . 

2. Návrh na zahaj ení řízení O povolení vkladu vlastnického práva k předmětu převodu ve prospěch nabyvatele 
do .katastru nemovitostí vedeného Iiatastrálninı úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, učiní 
převodce nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy nabyvatel uluˇadí kupní cenu dle čl. IV. odst. 1 a 2 této Smlouvy 
V plné výší, nebo do 30 dnů ode dne, kdy Inu bude předán doklad od hl. In. Prahy, potvrzující správnost 
převodu předmětu převodu, resp. jeho vldadu do katastru nemovitostí, v souladu S § 21 statutu, a to podle 
toho, která ze skutečností nastane později. Smluvní strany se dohodly, že správní poplatek spoj ený S 

provedením zápisu vldadu vlastnického práva k předmětu převodu do katastru nemovitostí zaplatí nabyvatel. 

3. Smluvııí strany se zavazují zajistit ve společııé součinnosti všechny pohřebné úkony vedoucí lc realizaci zápisu 
vlastnického práva do katastru nemovitostí ii předmětu převodu ve prospěch nabyvatele, včetně odstranění 
případných nedostatků 1(;on.statovanýoh lçatastrálnínı úřadem, které by tomuto zápisu bránily. 

VIII. 
Daňové náklady 
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Nabyvatel v souladu se zákonným opatřeııínı senátu č. 340/2013 Sb., O daní Z nabytí nemovitých věcí, ve znění 
pozdëj Ších předpisů, vypořádá a uhradí daň Z nabytí ııemovitýclı věcí spočívající V nabytí vlastnictví k předmětu 
převodu, nedej de-li ke zıˇuš ani uvedeného zákomıćho opatření senátu. 

IX, 
Zăvčľćščııă ustanovení 

1,  Veškeré písemııosti, výzvy a oznámení se doručují na adresu převodce nebo nabyvatele uvedenou V této 
Smlouvě. Pokud V průbělıu. plnění této Smlouvy dojde ke změně adresy některého Z úěasttıllců této Snılouvy, 
je pov'me1"ı 'tento úěastııílc neprodleně písemně oznámit dıˇıılıémıı úěastııikovi tuto změnu, a to způsobem dle 
předoho zí věty. 
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2. Sıııluvní strany sjednávají, že doıuöování zásilek odeslaııých S využitím provozovatele poštovních služeb se 
řídí § 573 občaľıslcého zákoľıflqı. J 

3. 

4. 

Právní vztahy touto Smlouvou výslovně ııeupravoné so řídí příslušrıýrrıi ustanovoníıni občanslcéłıo zákoníku a 
ostatními účìıˇınýıııi pllávrıíım' př:-hclpisy. 

Folšud. lcterékoliv ustanovení této Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitehıé a/nebo se stane 
neplżıtným či nevynutìtełnýın anebo bude slıleđáno neplatnýnı či nevynutitelným soudem či jiným 
příslušným ollgěmoı"n, pak tato neplatnost či nevynutitehıost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost 
ostatníolı ustaııoveııí Smlouvy nebo jejich částí, jelikož smluvní strany mají záj em na. trvání této Smlouvy i 
pro tento příp ad. 
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Tato Smlouva byla sepsána V S vyhotoveııích O 5 strllıách 'textu a 3 přílołıáolı, Z nichž pro potřeby převodci 
budou použita 3 vyhotovení, pro potřeby nabyvatele bude použito vyhotovení a. 1 vyhotovení bude použito 
pro potřeby vłdadu do katastru nemovitostí. Veškerá vyhotovení podepsaná oběma srnluvními stranami mají 
právní účinky orìgiııálu. 
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ó. Smluvní strany výslovně souhlasí S tím, aby tato SmloUva byla uvedena V evidenci smluv vedené Úřadem 
městslçé části Praha 15, která je veřejně přístupná a bude obsahovat údaje O smluvních stranách (jméno, 
adresa, rodné číslo), předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní 
strany prohlašují, že tyto skutečností nepovažují za Obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku 
a udělují svolení k jejich užití a zveřejnăııí bez stanovení jakýchkoliv dalších poctlınínek. 
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8. 

Smluvní strany výslovně sj edııávají, že uveřejnění této Smlouvy V registru SınluV" dle zákona č. 340/2015 Sb., 
O zvlášnıích pođmíııkáclı účinností nčkteıýoh smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smlııv, zajistí 
převodce. . n ı 

Autorizace Smlouvy se provede přelepkou V levém honím rohu 8 razítkem převodce Z obou stran. 
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9. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem jej ho uveřejnění 
V registru snılııv dle odst. 7 tohoto článlcu. 

10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozıuııěly, její obsah je 
srozuıııitelııý a L11ˇčìtý, že jin ne sou známy žádné důvody, pro které by tato Smlouva nemohla být řádně 
plném nebo které by způsobovaly neplatnost této Smlouvy a že j o prej evem jejich pravé, svobodné a vážné 
vůle prosté omylů, projevené při plné způsobilosti pıavnë jednat, a dále že tato Smlouva nebyla aj ednána 
V rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým m1`avuDIn a veškerá prohlášení V této Smlouvě odpovídají 
skutečnosti a na důkaz. souhlasu S obsahem této Smlouvy připojují smluvní strany své podpisy. 

11. Přílohu. této Smlouvy tvoří Prolılášeľu' vlčıstııíka budovy ze dıíe 12. I. 2011 a sohématiokć půdoıˇysy všech 
podlaží budovy, ve kterých j sou zobrazeny a popsány polohy a údaje o podlahových plochách všech jednotek 
nacházej cích se V budově č.p. 451. Přílohou této Smlouvy je dále ověřená kopie průkazu energetické 
ııáročnosti budovy č.p. 45 l . 

J 

Přílohy: Příloha č. I ~v~ Prohlášení vlastníka budovy ze dne 1:2. 1. 2011 
Příloha č. 2 - Sohomatioké půdorysy podlaží předmětııć budovy 
Příloha č. 3 - Ovšřc-:ná kopie příkazu energetické náročnosti přochnštııé budovy 

za převodce nabyvatel: 

V Praze dne 3.ì"Í*7ť .Mm _ V Praze dne f 

ø ı ı ı ı ı ı ı ı V ł t fl ł đ l ı ı ı ı ı ı r ı ı ı  ł ł ı ł ı ı ı ı ı ı ı ı ı v ı ı ı  

Milan Weıızl 
starosta měsiıské části Praha 15 

aula Kollárcıv 
I I I I O O O I 
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