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Smlouva převod u vlastnického práva k jednotce

uzavřená

dále uvedeného dne, měsíce roku mezi níže uvedenými
smluvními stranami

1. M ěsto Frenštát pod
Radhoštěm

EF, sídlem nám. Míru 1. 'LE ÍIII Frenštát pod Radhoštěm

Ičo: 00297851

zastoupena Ing.
Miroslavem Halatinem, sta FDSŠOU města

(v dalším označení v textu smlouvy ja ko „pře vodce ")

Z. WIN VO] KOVS KÝ

nar. 744 01 Frenštát pod Rad hošlěm

ÍZ^J'I'II"' voJKovsxÁ

nar. 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

(v dalším aznačenívtextu smlouvy jako „nabyvateléñ

ta ké(společně jako „smluvní strany”)

ta kto:

Úvodní ustanovení

1. Převndce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem nemovité věci:

jednotky č. 1161/ 23, hYľ, vymezené v budově č. p. 1161, část obce Frenštát pod

Radhoštěm (dále jen „budova“), postavené lll'r' pozemku p. č. St. 1175/1, 7astavěná

plocha a nádvoří (dále jen „pozemek“), zapsané ale' LV č. 5498 v katastru nemovitostí

Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Novy' Jičín,

katastrální území Frenštát pod Rad hoštěm, obec Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový

Jičín.

Jednotka č. 1161/23 byt 3:] nachází m nadzemním podlaží budovy č. p. 1161

ní sestává FE VI: 2 obytných místností, kuchyně, chodby, koupelny, WC, komory sklepa.

2. Převodce prohlašuje, že L1 vlastnictvím jed notky č. 1161/23 specifikované v čI. odst. 1

této smlouvy je neoddělitelně spjat spoluvlastnický podíl vellkostí id. 5865/484339

vzhledem kcelku mi společných Částech budovy uvedené včl. odstr 1 této smlouvy

na pozemku uvedeném v čl. odstł 1 této smlouvy, tj. Il: pozemku parc. č, St. 1175/1,

zastavěná plocha nádvoří, vše v katastrálním území Frenštát pod Radhoštěm, obec

Frenštát pod Radhoštěm, část obce Frenštát pod Rad hoštěm Spoluvlastnický podíl

vlastníka jednotky lh společnýoh částech budovy Hi řídívzájemným poměrem velikosti

podlahové plochy jednotky 5 podlahové ploše všech jednotek v budově.
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3. Mezi r. dne 10, 11. 1999 'k' účelem financovánípřevodcem nabyvateli byla výstavby

jednotky uzavřena Smlouva O sdružení prostředků Abe výstavbu bytu p smlouva

budoucí nájemní smlouvě ve znění Dodatku č. 1 VK: dne 12. 11. 2002.

V souladu s ustanovením čl. V odst a Smlouvy sdružení prostředků výstavbu bytu

a smlouvy budoucí nájemní smlouvě ve znění Dodatku čr 1
Je převodce povinen při

z citované uzavřít nebosplnění podmínek vyplývajících smlouvy s nabyvateii jeho

právním nástu pcem po uplynutí doby mi let 5!! kolaudace domu č' p. 1161, nejpozději

Však do jednoho roku od data uplynutí uvedené lhůty, kupní smlouvu prodeji tohoto

bytu do osobního vlastnictví nájemcům v1: cenu stanovenou ve výši daně u převod u

nemovitostí, dle platných právních předpisů v době realizace.

4.
zákonným opatřením Senátu Č. 340/ 2013 Sb.. 0 dani n nabytí nemovitých věci, m znění

pozdějších předpisů, byl zrušen zákon či 357/1992 Sb.. u dani dědické, dani darovací

a daní n převodu nemovitostí, HG znění pozdějších předpisů, daň n převodu

nemovitostí byla nahrazena daní u nabytí n emovitých věcí Citované zákonné opatření

Senátu bylo účinností ke dni 26.09.2020 zrušeno zákonem č. 386/2020. Se zřetelem

!l tom u, že ke dnl uzavření této smlouvy není účinný žádný právní předpis, který by

upravoval
daň LA převod u nemovitých věcí, resp. daň h nabytí nemovitých věcí, je ŠUUÍD

smlouvou jednotka převáděna V souladu uzavřenými smlouvami bez úhrady kupní

nabyvateli ň uvedené výši.ceny

Projev vůle

1, Převodce ÍDUÍD sm louvou :J za podmínek V ní uvedených převádí nabyvatelům

jednotku uvedenou v čl. odst. 1 této smlouvy S podílem m společných částech domu

F-J na pozemku uvedeným m či. l odst. 2 této smlouvy a nabyvatele jednotku uvedenou

v EI. odst. 1 te'to smlouvy s podílem “2 společných částech domu É m pozemku

uvedeným v ČI. odst. 2 této smlouvy do svého výlučněho vlastnictví, společného jmění

manželů. nabývají r: přij ím aj í.

Prohlášení

1. Převodce prohlašuje, že 'IE' předmětné nemovité veci neváznou žádné dluhy, zástavní

práva, věcná břemena, předkupní práva ani žádná práva či jina' věcná práva ani jiné

závazky Či právní povinnosti, které nejsou zapsány v katastru nemovitostí, že neučinil

Žádné p rávn í jednání, kterým bv převáděnou nemovitou věc Zatížíl věcnými právy Či

jinými p rávy třetích osob. Dále převodce prohlašuje, že není omezen v nakládání

3 nemovitou že vlastnické kní napřeváděnou věcí, právo nepozbyl převodem jinou

osobu, jakož í to, že im není známo, že bv vlastnické p rávo k této nemovité věcí bylo

předmětem soudní žaloby či bylojínak zpochybněno,

2. Převodce íia zavazuje, že po podpisu této smlouvy do provedení zápisu vlastnického

práva pro nabyvatele převáděnou nemovitou věc nezcizí, nezatížívěcným břemenem,



zástavním Či do třetím osobám člprávem, jiným věcným právem, nedajíji nájmu jinak

právně nezatíží bez předchozího písemného souhlasu nabyvatelů.

IV.

Předání jednotky

1.
Nabyvatelé jsou ke dni podphu této smlouvy IB' základě smlouvy nájmu bytu ZE dne

13. 10. 2000 nájemci převáděné jednotky.
V souvislosti L~ ÍOUÍO skutečností nabyvatelé

prohlašují, žejejim dobře znám technický, fa ktický i právní stav převáděné jednotky,

jakož stav domu, ve kterém sejednotka nachází, S tímto souhlasí V tomto stavu jí do

svého vlastnictví nabývají e' přijímají prohlašují, že jednotka je způsobilá k řádnému

užívání E její stav odpovídá jejímu stáří.

2. L* ohledem na skutečnosti uvedené v čl. lV odst. 1 této Smlouvy
smluvní

strany shodně

konstatují, že 5 předání ,i převzetí převáděné nemovité věci mezi nirní již došlo iři

základě předchozího smluvního vzta h u b. obě smluvní strany tedy považují předání

e' převzetí převáděné nemovité věci dle této smlouvy uskutečněné dnem jejího

uzavření.

V.

Správa domu

1. Převodce sděluje, že v domě vzniklo společenství vlastníků jednotek p názvem

Společenství vlastníků 1161, Frenštát pR.. :g sídlem Rožnovská 1161, 744 01 Frenštát

pod Radhoštěm, IČO: 26816326, zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek

vedeného Krajským soudem v Ostravě, spisová značka S 3590.

Z. Nabyvatelé SE ke dni nabytí vlastnického práva k jednotce stávají členem výše

uvedeného společenství berou Ah vědomí. že Jsou povinni jako vlastník vykonávat

všech ny povinnosti s vlastnictvím jednotky spojené. Z převodce tedy na nabyvatele

přechází práva povinnosti týkaj ící Li: členství IIS-Í společenství vlastníků jednotek

spojené »1a spoluvlastnictvím společných částí n emovité věci, to v rozsahu, který

odpovídá spoluvlastnickěmu podílu Al:: společných částech nemovité věcí, Nabyvatelé

jako vlastníci jednotky jsou zejména povinni mm se pravidly pro správu domu a pro

užívání společných Části, kte rými x: seznámlll. Nabyvatelé jsou dále povinni po

nabytljednotky do vlastnictví oznámit tuto skutečnost včetně své adresy počtu osob

jeho domácnosti příslušnému společenstvívlastníků jednotek, b. to VE lhůtě do jednoho

měsíce ode dne, kdy SE dozvěděli nebo mohli dozvědět, že jsou vlastníkem jednotky.

3. Nabyvatelé podpisem této smlouvy potvrzují, že jim převodce předal kopii průkazu

energetické náročnosti budovy smyslu ust. § 7a odst. písm. b) zákona č, 406/2000

Sb., o hospodaření energii, V8 znění pozdějších předpisů Originál průkazu bude nm

kdíspozici předseda společenství vlastníků jednotek.
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