
PROHLÁŠENÍ O ZÁNIKU ZÁKAZU ZCIZENÍ VĚCI A
ZÁSTAVNÍHO PRÁVA A SMLOUVA O ZŘÍ7FNÍ

ZÁKAZU ZCIZENÍ VĚCI A SMLOUVA O ZŘÍ7F.NÍ
ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

Dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli

Město Humpolec, IČO: 00248266, se sídlem Humpolec, Horní náměstí 300, PSČ 396 01,
zastoupené starostou města Karlem Kratochvílem a místostarostou Ing. Vlastimilem
Bruknerem, dle svých prohlášení plně svéprávnými,

a

pan Pavel Svoboda, r.č. 680 , bytem Havlíčkův Brod, PSČ
580 01, dle svého prohlášení plně svéprávný,

toto

prohlášení o zániku zákazu zcizení věci a zástavního práva
a

smlouvu o zřízení zákazu zcizení věci
a

smlouvu o zřízení zástavního práva.'

I.

Město Humpolec prohlašuje a výpisem z katastru nemovitostí dokládá, že je
vlastníkem pozemku parč. čís. 395/26 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 160 m2
v katastrálním území Humpolec.

Tato nemovitá věc je zapsána u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního
pracoviště Pelhřimov, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Humpolec, na listu
vlastnictví číslo 10001.
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II.

Pan Pavel Svoboda prohlašuje a výpisem z katastru nemovitostí dokládá. že je
vlastníkem pozemků parč. čís. 395/22 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1902 m2 a parč.
čís. 395/25 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 160 m2, vše v katastrálním území Humpolec.

Tyto nemovité věci jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního
pracoviště Pelhřimov, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Humpolec, na listu
vlastnictví číslo 5599.

III.

Město Humpolec a pan Pavel Svoboda prohlašují, že nemovité věci uvedené v ČI. I. a
II. této smlouvy, tj. pozemky parč. čís. 395/26 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 160 m2.
parč. čís. 395/22 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1902 m2 a parč. čís. 395/25 ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 160 m2, vše v katastrálním území Humpolec, vznikly na základě
geometrického plánu vyhotoveného společností Geoperfect s.r.o., se sídlem Světlá nad
Sázavou, Nádražní 226, PSČ 582 91, číslo plánu 4191-265/2020, odsouhlaseného
katastrálním úřadem dne 24.3.2020, prostřednictvím kterého se:

- od pozemku parč. čís. 395/2 ostatní plocha, manipulační plocha oddělil díl o výměře160 m2 a vytvořil se pozemek parč. čís. 395/25 ostatní plocha, jiná plocha o výměře
] 60 m2, v katastrálním území Humpolec,

- výměra pozemku parč. čís. 395/2 ostatní plocha, manipulační plocha, v katastrálnímúzemí Humpolec, zmenšila na 3068 m2,

- od pozemku parc. čís. 395/22 ostatní plocha, jiná plocha oddělil díl o výměře 160 m2 avytvořil se pozemek parč. čís. 395/26 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 160 m2, v
katastrálním území Humpolec,

- výměra pozemku parč. čís. 395/22 ostatní plocha, jiná plocha, v katastrálním územíHumpolec, se zmenšila na 1902 m2.

IV.

Na základě kupní smlouvy se zřízením zástavního práva a zákazu zcizení věci ze dne
7.11.2017, č.j. V-6526/2017-304, bylo mezi Městem Humpolec a panem Pavlem Svobodou
sjednáno, že pan Pavel Svoboda bude omezen v dispozici (nakládání) s pozemkem parč. čís.
395/22 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2062 m2 v katastrálním území Humpolec po dobu
od provedení vkladu vlastnického práva k pozemku parč. čís. 395/22 ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 2062 m2 v katastrálním území Humpolec do katastru nemovitostí do doby
dokončení výstavby stavby nárožního bytového domu podle varianty V2 architektonického
konceptu vypracovaného Ing. arch. Davidem Ptáčkem a prezentovaného na Zastupitelstvu
Města Humpolce dne 20.9.2017 (dále také jen ,,stavba"), přičemž takové omezení spočívá
v zákazu převedení vlastnického práva k pozemku parč. čís. 395/22 ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 2062 m2 v katastrálním území Humpolec, na třetí osobu bez předchozího
písemného souhlasu Města Humpolec.
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Na základě kupní smlouvy se zřízením zástavního práva a zákazu zcizení věci ze dne
7.11.2017, č.j. V-6526/2017-304, bylo dále pro zajištění povinnosti pana Pavla Svobody
zaplatit Městu Humpolec smluvní pokutu ve výši 721.350.- KČ pro případ nedokončení
výstavby stavby nejpozději do 5 let ode dne provedení vkladu vlastnického práva k pozemku
parč. čís. 395/22 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2062 m2, v katastrálním území
Humpolec, zřízeno k tíži pozemku parč. čís. 395/22 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2062
m2, v katastrálním území Humpolec, ve prospěch Města Humpolec ještě zástavní právo.

S ohledem na skutečnosti uvedené v ČI. Ill. této smlouvy jsou v současnosti zákaz
zcizení a zástavní právo specifikované v tomto článku smlouvy zřízeny k tíži pozemku parč.
čís. 395/26 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 160 m2 a pozemku parč. čís. 395/22 ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 1902 m2, oba v katastrálním území Humpolec.

Na základě směnné smlouvy ze dne 23.7.2020, č.j. V-3710/2020-304, získalo Město
Humpolec do svého vlastnictví pozemek parč. čís. 395/26 ostatní plocha, jiná plocha o
výměře 160 m2, v katastrálním území Humpolec. Město Humpolec prohlašuje a Činí
nesporným, že zápisem vlastnického práva dle směnné smlouvy ze dne 23.7.2020, č.j. V-
3710/2020-304, do katastru nemovitostí, zákaz zcizení a zástavní právo specifikované v tomto
článku smlouvy k tíži pozemku parč. čís. 395/26 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 160 m2,
v katastrálním území Humpolec, zanikly splynutím, a to dle ustanovení § 1993 obč. zák.

K zániku práva zákazu zcizení a zástavního práva je potřebný vklad do katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Pelhřimov.

V.

V ČI. IV. odst. 3 kupní smlouvy se zřízením zástavního práva a zákazu zcizení věci ze
dne 7.11.2017, č.j. V-6526/2017-304, se pan Pavel Svoboda zavázal, že nejpozději do 5 let
ode dne provedení vkladu vlastnického práva k pozemku parc. čís. 395/22 ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 2062 m2, v katastrálním území Humpolec, dokončí výstavbu stavby s tím, Že
stavba se dle kupní smlouvy se zřízením zástavního práva a zákazu zcizení věci ze dne
7.11.2017, č.j. V-6526/2017-304, považuje za dokončenou dnem vydání souhlasu s užíváním
stavby ze strany stavebního úřadu nebo dnem uplynutí 30denní lhůty od oznámení záměru o
užívání dokončené stavby příslušnému stavebnímu úřadu, aniž by bylo stavebním úřadem
zakázáno užívání stavby.

výstavbu hrubé stavby se pan Pavel Svoboda na základě ČI. IV. odst. l kupní smlouvy
se zřízením zástavního práva a zákazu zcizení věci ze dne 7.11.201 7, č.j. V-6526/2017-304,
zavázal provést nejpozději do 4 let ode dne provedení vkladu vlastnického práva k pozemku
parč. čís. 395/22 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2062 m2, v katastrálním území
Humpolec, s tím, že pro účely kupní smlouvy se zřízením zástavního práva a zákazu zcizení
věci ze dne 7.11.2017, č.j. V-6526/2017-304, se hrubou stavbou rozumí základová deska,
vnitřní a obvodové nosné stěny, stropy a střešní konstrukce.

Vlastnické právo k pozemku parč. čís. 395/22 ostatní plocha, jiná plocha o výměře
2062 m2, v katastrálním území Humpolec, bylo ve prospěch pana Pavla Svobody do katastru
nemovitostí vloženo dne 12.12.2017.

Smluvní strany si sjednávají, že pan Pavel Svoboda bude omezen v dispozici
(nakládání) s pozemkem parč. čís. 395/25 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 160 m2,
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v katastrálním území Humpolec do doby dokončení výstavby stavby ve smyslu ČI. lV. odst. 3
kupní smlouvy se zřízením zástavního práva a zákazu zcizení věci ze dne 7.11.2017, č.j. V-
6526/2017-304, přičemž takové omezení spočívá v zákazu převedení vlastnického práva
k pozemku parč. čís. 395/25 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 160 m2, v katastrálním
území Humpolec, na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Města Humpolec. Pan
Pavel Svoboda toto právo zákazu zcizení pozemku parč. čís. 395/25 ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 160 m2, v katastrálním území Humpolec, zřizuje ve prospěch Města
Humpolec jako věcné právo a Město Humpolec toto právo jako věcné právo přijímá.

Město Humpolec se zavazuje v případě splnění závazku pana Pavla Svobody dokončit
výstavbu stavby ve lhůtě uvedené v ČI. IV. odst. 3 kupní smlouvy se zřízením zástavního
práva a zákazu zcizení věci ze dne 7.11.2017, č.j. V-6526/2017-304, bez zbytečného odkladu
zajistit výmaz zákazu zcizení k tíži pozemku parč. čís. 395/25 ostatní plocha, jiná plocha o
výměře 160 m2, v katastrálním území Humpolec, a poskytnout k tomuto panu Pavlu
Svobodovi veškerou nezbytnou součinnost.

VI.

V ČI. IV. odst. 5 kupní smlouvy se zřízením zástavního práva a zákazu zcizení věci ze
dne 7.11.2017, č.j. V-6526/2017-304, bylo mezi panem Pavlem Svobodou a Městem
Humpolec dohodnuto, že v případě, kdy pan Pavel Svoboda nedokončí výstavbu stavby
v souladu s ČI. IV. odst. 3 kupní smlouvy se zřízením zástavního práva a zákazu zcizení věci
ze dne 7.11.2017, č.j. V-6526/2017-304, zaplatí Městu Humpolec smluvní pokutu ve výši
721.350,- KČ s tím, že smluvní pokuta je splatná na výzvu Města Humpolec.

Pro zajištění povinnosti pana Pavla Svobody zaplatit Městu Humpolec výše
specifikovanou smluvní pokutu ve výši 721.350,- Kč zřizuje pan Pavel Svoboda ve prospěch
Města Humpolec zástavní právo k tíži pozemku parč. čís. 395/25 ostatní plocha, jiná plocha o
výměře 160 m2, v katastrálním území Humpolec a Město Humpolec tento pozemek do
zástavy přijímá.

V případě splnění závazku pana Pavla Svobody provést výstavbu hrubé stavby ve
lhůtě uvedené v ČI. IV. odst. 1 kupní smlouvy se zřízením zástavního práva a zákazu zcizení
věci ze dne 7.11.2017, č.j. V-6526/2017-304, se Město Humpolec zavazuje na žádost pana
Pavla Svobody provést výmaz zástavního práva k tíži pozemku parc. čís. 395/25 ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 160 m2, v katastrálním území Humpolec, za podmínky
poskytnutí jiného adekvátního zajištění, tj. zejména zástavního práva na jinou nemovitou věc
hodnotou přesahující minimálně o 1/2 výši dohodnuté smluvní pokuty, nebo složením dané
částky na účet Města Humpolec nebo do dohodnuté advokátní (notářské) úschovy. V případě
dokončení stavby dle ČI. IV. odst. 3 kupní smlouvy se zřízením zástavního práva a zákazu
zcizení věci ze dne 7.11.2017, č.j. V-6526/2017-304, nárok na smluvní pokutu zanikne, resp.
již nemůže vzniknout. Město Humpolec se proto v takovém případě zavazuje nejpozději do
30 kalendářních dnů ode dne zániku práva na smluvní pokutu zajistit výmaz zástavního práva
dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy a poskytnout k tomuto panu Pavlu
Svobodovi veškerou nezbytnou součinnost.
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VII.

Smluvní strany žádají, aby podle této sndouvy byly u Katastrálního úřadu pro
Vysočinu, Katastrálního pracoviště Pelhřimov, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální
území Hunipolec, provedeny příslušné zápisy.

Správní poplatek za zahájení řízení do katastru nemovitostí dle této smlouvy uhradí
dle dohody smluvních stran Město Humpolec.

Sniluvní strany se zavazují poskytnout si v řízení o povolení vkladu navzájem
nezbytnou součinnost k tomu, aby návrh na vklad práv a výmaz práv dle této snilouvy do
katastru nemovitostí byl povolen, tj. zejména se zavazují předložit katastrálnímu úřadu na
.jeho případnou výzvu veškeré jím požadované doklady a doplněni s tím, že v případě potřeby
se smluvní strany zavazují učinit rovněž společné podání katastrálnímu úřadu, společná
doplnění atd.

Pro případ, že příslušný katastrální úřad zamítne nebo zastaví, a to z jakéhokoliv
důvodu, povolení vkladu práv a výmazu práv dle této smlouvy, zavazují se smluvní strany k
odstranění vad, na základě kterých katastrální úřad povolení vkladu zamítl, včetně případného
uzavření smlouvy o stejném předmětu a za stejných podmínek, vyhovující formálním
požadavkům pro provedení vkladu, která tuto smlouvu nahradí.

VIII.

Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu, právní účinky
vkladu vznikají však na základě rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu o povolení vkladu
zpětně ke dni doručení návrhu na vklad příslušnému katastrálnímu úřadu.

Veškeré písemnosti zasílané smluvními stranami navzájem v souvislosti s touto
smlouvou, je nutné zasílat doporučenou poštou na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví
této smlouvy, nebudou-li doručeny osobně.

Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, řádně podepsanými oběma
smluvními stranami.

Ukáže-li se kterékoliv ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné nebo se
z jakýchkoliv důvodů neplatným nebo neúčinným stane, nemá tato skutečnost vliv na platnost
ostatních ustanovení smlouvy. V takovém případě se smluvní strany zavazují nahradit
neplatné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným.

Tato smlouva byla sepsána ve třech stejnopisech s platností originálu. Každá
ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu a jeden stejnopis s úředně ověřenými podpisy
smluvních stran je určen pro potřeby řízení u katastrálního úřadu.

Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě své pravé a svobodné vůle,
že při jejím uzavírání nejednaly v tísni či za nevýhodných podniínek, smlouvu si řádně
přečetly a s jejím obsahem plně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
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Město Humpolec, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního
jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu zveřejní v ISRS.

Nedílnou součástí této smlouvy je kupní smlouva se zřízením zástavního práva a
zákazu zcizení věci ze dne 7.11.2017, č.j. V-6526/2017-304 s architektonickýn:i konceptem
vypracovaným Ing. arch. Davidem Ptáčkem.

IX.

Město Humpolec prohlašuje, že při uzavření této smlouvy byla dodržena ustanovení
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích. Právní jednání učiněná na základě této smlouvy byla
schválena na 13. zasedání Zastupitelstva města Humpolec, které se konalo dne 30. 9. 2020,
pod č. usnesení 249/13/ZM/2020. Toto prohlášení je pravdivé a úplné.

X.

Smluvní strany žádqjí, aby podle této smlouvy byly u Katastrálního úřadu pro
Vysočinu, Katastrálního pracoviště Pelhřimov, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální
území Humpolec, provedeny na listech vlastnictví příslušné zápisy.

XI.

Smluvní strany prohlašuji, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné
vůle, že obsahu smlouvy dobře porozuměly a o jejím obsahu se dohodly tak, aby ani v
budoucnu mezi nimi nedocházelo k neshodám.

XII.

Na doklad souhlasu s jejím obsahem ji smluvní strany po přečtení podepsaly.
V Humpolci dne ..M'.«ä

F
... .

Město Humpolec -" '" j":, j;; ",
Karel Kratochvíl"Q> ' '" '

. ,starosta ,l l ' ! ž ": .

""

Město umpole
Ing. Vlastim'il Brukner

niístostarosta

Pavel Svoboda
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Kupní smlouva

se zřízením Ustavního práva a zákzíu zcizení věci
dle uslano\'eni § 2 128 a násl.. § 1309 a násl. a § ] 761 zákona č. 89/201 2 Sb.. občanský zákoník.

v p]atnén) znění

Město Humpolec
1("': 002 48 266
se sídlem ]hlmpo]ec, Horní náměstí 300. PSČ 386 01
zastoupené starostou Mgr. J iřim K učerou a mísloslarostou lny Květos]aven] Naníysjem

(dále jen ,,prodá)'aj°lt'l'")

a

Pavel Svoboda

r.č. 680
byein Havlíčkův Brod, PSČ 580 01

(dále jen ,,kupuj"l'cl"")

(dohromady dále také jen ,,smluvní stranj'")
níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavřeli:

Kupní smlouvu se zřízením zástavního práva a zákazu zcizení věci
(dále také jen ,,smlouva")

ČI. l.
Prohlášení smluvních stran

]. prodávající prohlašuje a výpisem z katastru nemovitostí dokládá, že je vlastníkem
pozemků parč. č. 395/2 - ostatní plocha, manipulační plocha, parč. č. 725/2 - ostatní plocha,
ostatní komunikace a parč. č. 2520/1 9 - ostatní plocha. ostatní komunikace, vše v
katastrálním území Humpolec.
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?. výše uvedené nen]o\'ilosli .jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Kalaslrá]niho
pracovišié Pe]hřin]ov. v katastru nel]]ovitosli pro obec a kalaslrá]ni území Hun)])o]ec. na
listu v]aslnjctvi číslo 10001.

ĺ. Podle eeo]nelrické])o pIánu vyho1()veného GEODÉZIE VYSOČINA. se sídlun Pelhřimov,
Stínadel 13 16, číslo pIánu 2627-5 15/2007. odsouh]asenéh() katastrálním úřadem dne

28.1.2008, se:

- od l)ozemku parč. č. 395/2 - oslalni plocha, manipulační plocha odděluje díl ozn. ,.a" o
výměře 1826 ,n'.

- od pozemku parc. č. 725/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace odděluje díl ozn. ,,b" o
výmčře 207 ]n2,

- od pozemku parč. č. 2520/1 9 - ostatní plocha. ostatní komunikace oddělu.je díl ozn. ..c" o
výměře 28 m2,

a tvoří se nový pozemek parc. č. 395/22 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 2061 m2,
vŠe v katastrálním území Humpolec. Tento nový pozemek bude dále v této smlouvě
označován jako ,,nemovitost'.

4. Kupující prohlašuje, že má zájem nemovitost úplatně nabýt do svého vlastnictví (koupit) a
vystavět na nemovitosti stavbu nárožního bytového domu podle varianty V2
architektonického konceptu vypracovaného Jng.arch. Davidem Ptáčkem a prezentovaného
na Zastupitelstvu Města Humpolce dne 20.9.2017, který je nedílnou přílohou č. }. této
smlouvy (dále jen ,,siavba").

ČI. J].
Předmět smjouvy

]. Prodávající za podmínek touto smlouvou dále stanovených úplatně převádí na kupujícího
vlastnické právo k nemovitosti včetně všech součástí a příslušenství a kupující přijímá
nemovitost včetně všech součásti a pňslušenství do svého vlastnictví.

2. prodávající se zavazuje předal předmětnou nemovitost kupujícín]u a kupující se zavazuje
nemovitost od prodávajícího převzít a zaplatit prodávajícin:íu sjednanou kupní cenu, a to vše
za podnňnek touto smlouvou dále stanovených.

ČI. III.
Kupní cena

]. Kupní cena za převod vlastnického práva k nen]ovitosli včetně všech součástí a příslušenství
na kupu.jící .je stanovena dohodou smluvních stran na částku 1.442.700,- KČ (slovy: jeden

ľ)
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milion čirři .\icj č(rřicei (/]'(j /isíc· .\('(/m .¢,'/ k()nm ('('.sAŕch) + Ĺ)PH \- sazbč platné ke dni
7.danite]néh() pIněnL

?. Kupu.jíci se zavazuje zaplaút kupní cenu v celé výši prodávajicí]nu ncjp()zději do 30 dnů ode
dne uzavi'ení tétQ sln]ollvy. a to na účei prodáva.j icího vedený u Kon]erčni banky. a.s.
č.ú. pod variabilním symbolem

ž Kupní cena se považuje za 7.ap]ac'enou dnem připsáni příslušné finanční částkv na účet
V

prodá\"ající])o uvedený shora.

4. Pro případ. Ze kupní cena nebude zaplacena řádně a včas. .je prodávajícího oprávněn od této
s]nlouvy ('dslollpit.

ČI. JV,
Zvláštní ustanovení

]. Kupující se zavazuje, že nejpozději do 4 let ode dne provedení vkladu vlastnického práva k
neníovHosti dle této smlouvy do katastru nemovitostí na nen)ovitosli provede výstavbu
hrubé stavby specifikované v ČI. l. odst. 4 této smlouvy. Pro účely této smlouvy se za
hrubou stavbu považuje základová deska, vnitřní a obvodové nosné stěny, stropy a střešní
konstrukce.

2. Po provedení výstavby hrubé stavby dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy vyzve
kupuj ící písenině prodávajícího k provedení obhlídky výstavby. Prodávající se zavazuje
nejpozději do 20 kalendářních dnů ode dne obdržení písemné výzvy kupujícího dle
předchozí věty provést za přítomnosti kupujícího obhlídku výstavby, o čemž bude
vyhotoven a oběma smluvními stranami podepsán protokol osvědčující provedení výstavby
hrubé stavby.

3. Kupující se zavazuje, že nejpozději do 5 let ode dne provedeni vkladu vlastnického práva k
nemovitosti dle této smlouvy do katastru nemovitostí na nemovitosti dokončí výstavbu
stavby specifikované v ČI. ]. odst. 4 této smlouvy. Pro účely této smlouvy se stavba považuje
za dokončenou dnem vydání souhlasu s užíváním stavby ze strany stavebního úřadu nebo
dnem uplynutí 30denni lhůty od oznámení záměru o užíváni dokončené stavby příslušnému
stavebnín:iu úřadu, aniž by bylo stavebním úřadem zakázáno užívání stavby.

4. prodávající je oprávněn od této sn:úouvy odstoupit v případě, Ze výstavba stavby nebude
dokončena ve lhůtě uvedené v ČI. IV. odst. 3 této smlouvy anebo stavební úřad v této lhůtě
zakáže užívání stavby.

5. Pro případ, že kupující ve lhůtě uvedené v ČI. IV. odst. 3 této smlouvy nedokončí výstavbu
stavby v souladu s ČI. IV. odst. 3, zavazuje se prodávajícíniu zaplatit smluvní pokutu ve výši
72 1.350,- KČ. Snňuvní pokuta je splatná na výzvu prodávajícího.
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V,
ku n.uiicího

]. Sm]u\'ni sirany si sjednávají. že kupuj icí bude omezen v dispozici (nakládáni) s nen]o\'itosti
po dobu od provedení vkladu vlastnického práva k nejnovilosli dle této sndouvy do katastru
nejnovit()stí do doby dokončení výstavby stavby dle ČI. JV. odst. 3 věty druhé této smlouvy.
přičemž takové oinezení spočívá v zákazu převedení vlastnického práva k nemovitosti na
třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího. Smluvní strany se pro tj1o
účely zavazují příslušnému katastrálnímu úřadu navrhnout spolu s vkladení vlastnického
práva dle této smlouvy rovněž vklad zákazu zcizení nemovitosti dle ustanovení této
smlouvy. Kupující toto právo zákazu zcizení nen]ovilosti zřizuje ve prospěch prodávajícího
.jako věcné právo a prodáva.jící toto právo .jako věcné právo přijímá.

2. prodávající se zavazuje v případě splnění závazku kupujícího dokončit výstavbu stavby ve
lhůtě uvedené v ČI. JV. odst. 3 této smlouvy bez zbytečného odkladu zajistit výmaz zákazu
zcizení nemovitosti dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy a poskytnout k tomuto
kupujícímu veškerou nezbytnou součinnost.

3. Pro zajištění povinnosti kupujícího zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 721.350,-
KČ pro případ porušení povinnosti kupujícího dokončit výstavbu stavby dle ČI. IV. odst. 5
této smlouvy zřizuje kupující se souhlasem prodávajícího současně ve prospěch
prodávajícího zástavní právo k nemovitosti, která je převáděna touto smlouvou na
kupujícího a prodávají tuto nemovitost do zástavy přijímá.

4. V případě splnění závazku kupujícího provést výstavbu hrubé stavby ve lhůtě uvedené v ČI.
lV. odst. l této snúouvy se prodávající zavazuje na žádost kupujícího provést výmaz
zástavního práva za podmínky poskytnutí jiného adekvátního zajištění, tj. zejména
zástavního práva na jinou nemovitost hodnotou přesahující minimálně o 1/2 výši dohodnuté
smluvní pokuty, nebo složením dané částky na účet prodávajícího nebo do dohodnuté
advokátní (notářské) úschovy. V případě dokončení stavby dle ČI. lV. odst. 3 této smlouvy
nárok na smluvní pokutu zanikne, resp. již nemůže vzniknout. Prodávající se proto
v takovém případě zavazuje nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne zániku práva na
smluvní pokutu zajistit výmaz zástavního práva dle předchozího odstavce tohoto článku
s]n]ouvy a poskytnout k toníuto kupujícímu veškerou nezbytnou součinnost.

VI.
ProhlášeM prodává jícího

], Prodávající prohlašuje, Ze na nen)ovjtosti neváznou žádné dluhy, břemena. zástavní
práva, nájenini práva, práva třetích osob ani jiné právní závady, kromě věcného břemene
vedení údržby a oprav výpusti dle ZPMZ č. 3249 ve prospěch pozemků parč. č. 395/23 a
parč. č. 725/1, vše v katastrálním území Humpolec, zřízeného dle sn:úouvy kupní a o zřízení
věcného břemene ze dne 18.1 1.201 ]. č.j. V-4582/201 1-304.
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?. pro(jávaiíci upo7-()rljll.ie ku])ll.iiciho, Zc přes ne]no\'itost vede trubní přepad z rybníka
cihelný a Že nelno\'it()sl je dále zatížena inženýrskýini siiěmi. jej ichž. unňsténí .je uvedeno
\' nákresu. kierý tvoň nedílnou přilo]]ll iélo s]n]ouvy č. 2.

3. pr()dá\'ající se zavazu.je, že na v]aslni náklady odpo.jí a zaslepí kanalizaci vedoucí přes
prodávanou neinovitost nejpozději do 30.4.2018.

'l. Pr()dáva.iíci prohlašu.je. že proti němu není zahájeno ani vedeno žádné soudní řízeni c)
výkon rozhodnuií, al" již prodejem nemovitosti, či zřízením soudcovského zástavního práva
k ne]novilosti. ani řízeni ve věci tzv. daňového zástavního práva. ani není vůči něn)u vedena
exekuce a že n]u ne.jsou znán:iy okolnosii, které by zahájeni takových řízení odůvodňovaly.

5. prodávající prohlašuje, že prodej ])en)ovitoslj byl projednán a schválen na zasedání
Zastupitelstva města Humpolce. Záměr prodat výše uvedenou nen:iovitost byl v souladu se
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejněn před projednáním v příslušných orgánech obce
vyvěšením na úřední desce městského úřadu a prodej předmětné nemovitosti byl následně
schválen na zasedání zastupitelstva města dne 20.9.2017, č. usnesení 429/18/ZM/2017. Toto
prohlášení je pravdivé a úplné. Usnesení zastupitelstvem města o prodeji nemovitosti tvoří
přílohu této smlouvy.

6. Vyjde-li po podpisu této smlouvy najevo, že prohlášení
článku smlouvy jsou nepravdivá, nebo v důsledku zavinění
vlastnického práva k nemovitosti ve prospěch kupujícího,
smlouvy odstoupit.

prodávajícího uvedená v tomto
prodávajícího nedojde k nabytí
je kupující oprávněn od této

VIL
Prohlášení kupujícího

]. Kupující prohlašuje, že je níu znám stav nemovitosti a že ji ve stavu, v jakém se nachází,
nabývá do svého vlastnictví.

2. Kupu.jící rovněž prohlašuje. že proti němu není zahájeno ani vedeno žádné soudní řízení
o výkon rozhodnutí, at' již prodejem nen)ovitostí, či zřízením soudcovského zástavního
práva, ani řízení ve věci tzv. daňového zástavního práva, ani není vůči něn]u vedena
exekuce a že mu nejsou znán:iy okolnosti, které by zahájení takových řízení odůvodňovaly.
Kupující prohlašuje, Že nebyl na jeho n)ajetek podán insolvenční návrh a že není v úpadku.

VIjL
Další ujednání

]. prodávaiici se zavazuje předat a kupující se zavazuje převzít nemovitost bez zbytečného
odkladu po podání návrhu na vklad vlastnického práva dle této smlouvy do katastru
nemovitostí ve prospěch kupuiícího. Sn]]uv])í strany se dohodly, že nebezpečí škody na
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nemovit()sli. .jakož i povinnost úhrady nákladů spo.jených s .ieiín) uží\'ánín}, přechází d nem
.iejího předáni na kuplljíciho.

:'. Pokud dojde k ()dsloupení od sn]]ouv\' některou ze srnluvních stran či lato sn]]ouva zanikne
v důsledku jiné právní skulečnosli, jsou sln]llvní strany povinny vrátit si vše. co si navzá.jem
podle iáo smlouvy plnili, lj. prodávající je zejména povinen vrátii kupujícímu zaplacenou
kupní cenu a kupující .je povinen vrátit prodávajícínnt nen)ovitosl, a to ve stavu, v .iakén) mu
byla nemovitost předána. Odstoupení prodávajícího dle ČI. lV. odst. 4 této smlouvy nemá
vliv na l)ovinnost kupujícího zaplatit smluvní pokutu dle ČI. lV. odst. 5 léto smlouvy.

3. Odstoupení od léto s]n]ouvy je vůči druhé smluvní straně účinné dnem doručení odstoupení
od sn]]ollvy " písemné fOrmě. Zásilka se považuje za doručenou oka]nZikenL kdy se dostane
do sféry dispozice adresáta.

4. Poplatníkem daně z nabytí nemovitostí ve smyslu zákonného opatření Senátu č. 340/2013
Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, je nabyvatel (kupující). Kupující je povinen podat
v zákonem stanovené lhůtě daňové přiznání k dani z nabytí nemovitostí u příslušného
finančního úřadu a tuto daň řádně a včas zaplatit.

ČI. IX.
Katastr nemovitostí

]. Smluvní strany žádají, aby podle této smlouvy byly u Katastrálního úřadu pro Vysočinu,
Katastrálního pracoviště Pelhřimov, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území
Humpolec, provedeny příslušné zápisy, a to:

- vklad vlastnického práva k nemovitosti ve prospěch kupujícího,
- vklad zákazu zcizení nemovitosti ve prospěch prodávajícího spočívající v zákazu jejího

zcizení bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího dle ČI. V. odst. ] této
smlouvy,

- vklad zástavního práva k nemovitosti ve prospěch prodávajícího k zajištění povinnosti
kupujícího zaplatit prodávajícňnu sn:úuvní pokutu dle ČI. V. odst. 3 této sn:úouvy.

2. Kupující nabude vlastnické právo k nen)ovitosti dnem účinnosti vkladu vlastnického práva
do katastru nej])ovjtosti u pňslušného katastrálního úřadu.

3. Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva k nemovitosti ve prospěch
kupujícího do katastru nemovitostí, návrh na vklad zákazu zcizení nemovitosti a návrh na
vklad zástavního práva budou podány nejpozději do 7 dnů ode dne zaplacení kupní ceny
v plné výši. Správní poplatek za zahájení řízení do katastru nunovitostí dle této smlouvy
uhradí dle dohody smluvních stran kupující.
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4. Sn]]uv])i strany se zavazují posk}1noul si \' řízeni o povolení vkladů navzájem nezbyl])oll
součinnost k t()]nu. abj návrhy na vklad práv do kaiastru nen)ovilostí na základě této
smlouvy byly pov()]eny. lj. zejn]éna se zavazují předložit katastrálnímu úřadu na .jeho
připadnou výzvu veškeré .iín) požadované doklady a doplnění s iim. že v případě potřeby se
sn]]uv]]í strany zavazu.jí učinit rovněž spoIečnC podání ka1aslrá]nímu úřadu. společná
doplnění atd.

5. Pro případ, že příslušný katastrální úřad zamítne nebo zastaví. a to z jakéhokoliv důvodu.
povolení vkladu vlastnického práva ve prospěch kupu.jícího, povolení vkladu zákazu zcizení
nen)ovjlosti ve prospěch prodávajícího, povolení vkladu zástavního práva ve prospčch
prodávaj iciho. zavazuji se sn:úuvni strany k odstranění vad, na základě kterých katastrální
úřad povolení vkladu zamítl, včelné případného uzavření smlouvy o stejném předmětu a za
stejných podmínek, vyhovující formálním požadavkům pro provedení vkladu, která tuto
smlouvu nahradí.

ČI. X.
Závěrečná ustanovení

]. Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu, právní účinky vkladů
vznikají však na základě rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu o povolení vkladů
zpětně ke dni doručení návrhů na vklad příslušnému katastrálnímu úřadu.

2. Veškeré písemnosti zasílané účastníky smlouvy navzájem v souvislosti s touto smlouvou
kupní, je nutné zasílat doporučenou poštou na adresy účastníků, uvedených v záhlaví této
smlouvy, nebudou-li doručeny osobně.

3. Tato smlouva nňiže být měněna pouze písemnýn]i dodatky, řádně podepsanými oběma
sn]]uvními stranami. Snúuvni strany prohlašují, že kromě ujednání uvedených v léto
smlouvě nejsou ohledně převodu v]aslnického práva k předn]ětné nemovitosti, zákazu
zcizení předmětné nemoviiosti a zástavního práva k předmětné nemovitosti, žádná další
ústní ujednáni.

4. Ukáže-li se kterékoliv ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné
z .jakýchkoliv důvodů ]]ep]atný]n nebo neúčinnýn] stane, nen)á tato skutečnosi
platnost ostatních ustanovení smlouvy. V takovém případě se smluvní strany
nahradit neplatné nebo neúčinné uslanovení usla]]ovenin] l)]at])ýn).

nebo se
vliv na

zavazují
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S. Tato sn]]ou\'a byla sepsána \'c třech ste.jnopisech s platností ori£iná]l].
této sn)]ou\'y obdrží po .jednom stejnopisu a .jeden steinopis s úředně
s]l]]u\'])i("]] slran .je určen pro potřeby řízení u kalastrá]])ího úřadu
\']astnického práva ve prospěch kupu.iícíh(L

Každý z účastníků
o\'éřenýl))i podpisy
o povolení vkladu

6. Sl))]uvní strany j)rol]]ašu.jí. že sn:úouvu uzavřely na základě své pravé a svobodné vůle, že
při .jc;jím llza\'írání ne.jednaly \' tísni či za nevýhodných podn]inek. sn)]oll\'u si řádně přečetly
a s .jejím obsahem pIně souhlasí, což stvrzuji svými \']astnoručni]ni podpisy.

7. Město ]llln]po]ec. .jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb.. o zvláštních
podniínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto
právního .jednání splní povinnosti uložené uvedenýn] zákonem. tedy že tuto smlouvu
zveřejní v JSRS. Smluvní strany jsou si vědomy. že Město Hunlpo]ec je povinnýn)
subjektem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
sn]]uv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru sniluv), a tímto
vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou.

8. Nedílnou součástí této snilouvy je příloha Č. ]. (prezentace stavby) a příloha č. 2.
(inženýrské sítě).

V Humpolci dne

\~>"'Město Humpolec
Mgr. jiří KučeÁ

tr 'starosta ,' '

Pavel Svoboda

:

lYěs'to H'urnpo]ec
Ing. K'vělos]av Namyslo

místostarosta
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OzrwCml výmem Wcely Dmi pozemku Vým6ro po'cely Druh lxaemku Typ sLavty Způs Porumáni be -fgvern evvcem pnámich mahů
Wzemjclj pozemku umení Důl pľe<názi z ¢190 hstu VyMra dm OmaCeni

p8t ¢islem Způsob vyujbú um Cis1em ZpŮsob vyubli ZpŮ'cb vyubů výměr ozm¢ěN6M v WastNCM d®
kMmstnj dŕl'd:jšt pejz

M M M m ?nemovÁoU emenci

395/2 52 O] =9, 395/2 ' 33 75 = ,- 2 395/2 )0001 33 7$
µ395/22 20 61 2 395/2 1000J ]8 26 a

725/2 ]0001 2 07 b

· 2520/19 }0001 ' 28 C
20 61

725/2 ' 46 74 ~ P' O 725/2 ]0001 44 " 67,=mů=. 725/2 44 67 ~k,=ů~P' e O ]9 ' 132520/19 )9 4 l ,,uů kkx. 2520/19 19 13
J . 18 ]6 l 18 ' 16

léQc\=:, \

tcá'//j '"m' '\ :'.

Kopie plánu souhl}sí '\%'i í :'
s prvopisem "i %, ..:'

g@QmE)trického pkán %?':"" ".
,,ej

Dělit nebo scelovat pozemky lze jen na základě Územního rozhodnutl, pokud podmínky pro ně nejsou stanoveny jiným rozhodnuflm nebo opatřenlm.

SEZNAM SOUŘADNIC ( S-JTSK )

Bod C. Y X Pozn.
583- 4 684367.08 1111958.30 roh zcá
583- 5 684406.20 1111965.53 -//-

5 684387.65 1111946.93 d.mez.
6 684406.08 1111949.46 -//-
8 684393.97 '1111912.71 kamen
g 684450.64 1111904.74 trďjk8 zabradK

16 684422.49 1111950.65 roh PRIS
17 684421.31 1111950.56 -//-
19 684433.67 1111950.55 hreb

. . NáleHlosUni a ptesnosli odpovídá ptävnim pkdpisům. KMastrálni úřad, kalastrálni pracoviště souNasiGEOMETRICKY PLAN
pro 'ozdčkni pozemku /'ňc,\'. l. ", :/db°'::°:"""""

,g" , .. .'·, ""; :r :" C" ľiŠf ,L"
Vyholovil: GEODEZIE VYSOČINA S "" C .· :' .:',q' " ""

U Stimde] 1316 \"""' "" ':"' ! Ž : °2'.: :r e393 01 Pelhřimov "."'-' ' .: > ,g

ČIStO plánu: 2627-5]5/2007 ":: Z " ' :""" ,S" i , "'r,A "4 ,ť
. '. "" CC;. ", . ...·'". :S' %. 9

Okres Pelhřimov """ "" """" " >/
e. ,

Obec: Humpolce 'J-": -'- -! "-ti" L)

Katastrálni území Humpolec 'í

Mapový list. Humpolec 3-5/34 Geom'tmky Cďán ovéňl úMne 01D¢ůvné meny' ŠOUhĹ85 pňKovďlé poNmŇ

Kód zpŮ6obu wtani výMrje určen poidk §77 od3( 2 vyhlUky ]nE.Bohumi| Slavik lňc:,
C 26/2%7 Sb ·-'
Doovadnim vlamikům pczemkŮ pmkymuta moZnosl sezmmn t 1{ l
y lBř6ňu s průběhem mvmovonych nových hmmc, které byty označeny Dno ¢19c Che " . l! Ciaq

p'ed·p»nýmzpů$0b·m 1 ll l ů8 L'4 2 tš. C':. ,L'ČO 7../ ), ,..,
Úce<:ne cprôvnéný zememerický nZenyr Wxjvklá za oClxxmu Ufweň JeQtn pn©p3 geomeVKkého Mnu n phbOhy jSOu
geomunckého pLánu. zd %Meni pmépwm pčeum6 za uAcZeny u kMmuámiho Úpadu umtminm pcXowSl6
a Účmoy( nákbtosli podlé právních MedpcU



Sděleni Městského úřadu v Humpolci ze dne 5.10.2017

výpis z usnesení

z 18. zasedání Zastupitelstva města Humpolec, které se konalo dne 20 9.2017

429/18/ZM/2017 Zrušeni usnesení č. 237/ IO/ZM /2016 a přijmutí nového usneseni - prodej
p.p.Č. 395/22, k.ú. Humpolec - Svoboda P.

I. Zastupitelstvo města schvaluje
zruŠení usneseni Č. 237/10/ZM2016 z 27.4.2016.

II. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej pozemkové parcely KN Č. 395/22 o výměře 2.061 m2 v katastrálním území Humpolec panu
Pavlovi Svobodovi, bytem Na Lipce 148, HavliČk¢jv Brod a to za cenu 700,- Kč/m2 plochy + 21% DPH.

III. Zastupitelstvo města schvaluje
návrh Kupní smlouvy se zřízením zástavního práva a zákazu zcizeni věci týkajÍcÍ se prodeje pozemkové
parcely KN Č. 395/22 o výměře 2.061 m2 v katastrálním území Humpolec.

IV. Zastupitelstvo města ukládá
1. vedoucímu odboru místnIho hospodářství
1.1. zajisti potřebné podklady pro podepsáni kupní smlouvy se zřízením zástavního práva mezi

městem Humpolec, Horní Náměstí 300, Humpolec a panem Pavlem Svobodou, bytem Na Lipce
148, HavliČkův Brod.

Termin: 13.10.2017

|'5wésto
: :.

Ing. K, toslav amyslo v.r.

místo ' arostal'
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