
Smluvní strany: 

Město Náměšť  nad Oslavou 
IČO: 002 89 965 
se sídlem Masarykovo nám. 104, 67571 Nám ěš ť  nad Oslavou 
zastoupené starostou m ěsta Vladimírem Měrkou 
bankovní spojení: 
variabilní symbol: 
variabilní symbol: 

na straně  jedné jako prodávající (dále jen ‚prodávající") 

a 

jméno, p říjmení: Zuzana Cesneková 
r.č .: 
trvale bytem: 	 675 71 Náměšt' nad Oslavou 

na stran ě  druhé jako kupujíc ĺ  (dále jen „kupující") 

uzavírají níže uvedeného dne, m ěsíce a roku v souladu s ustanovením §2079 a násl. zákona Č . 
8912012 Sb., občanského zákoníku v platném zn ění (dále jen ‚OZ"), tuto 

kupní smlouvu o p řevodu vlastnického práva k jednotce s bytem 
s odloženou účinností 

Č . 548-5 

(dále jen „smlouva") 

Č lánek I. 
Výklad základních pojmCi 

Není-li v této smlouvě  uvedeno jinak, mají následující slova a spojení vyskytující se v této smlouv ě  
(včetně  jejich příloh) dále uvedený význam: 

1. Nemovitá věc 
Nemovitou věcí se rozumí pozemek parc. Č . st. 612 (zastavěná plocha a nádvo ří), jehož součástí 
je na něm zřízená budova Č .p. 546, 547, 548, 549, 550 (rod.d ům), vše katastrální území a obec 
Náměšť  nad Oslavou, a to včetně  všech sou části a všeho p říslušenství; dále jen „Nemovitá věc". 

2. Dům 
Domem se rozumí budova Č p. 546, 547, 548, 549, 550, která je sou částí pozemku parc. Č . st. 
612, vše katastrální území a obec Nám ěšť  nad Oslavou; dále jen „dům". Dům se nachází na 
adrese Husova, Náměšť  nad Oslavou. 

3. Společné části 
Společnými Částmi se rozumí ty společné části Nemovité věci, které podle své povahy mají sloužit 
vlastníkům jednotek společně , a to zejména pozemek uvedený v odst. 1 tohoto článku smlouvy a 
stavební části podstatné pro zachování domu včetně  jeho hlavních konstrukcí a jeho tvaru I 
vzhledu, jakož i pro zachování bytu jiného vlastníka jednotky, a za řízení sloužící i jinému vlastníku 
jednotky k užívání bytu (to platí i v p řípadě , že se urč itá část přenechá některému vlastníkovi 
jednotky k výlu čnému užívání); spole čné části jsou podrobně  popsány v čI. lIl prohlášen ĺ  o 
rozdě lení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám ze dne 13.06.2017, kterým byly 
vymezeny jednotky v Nemovité věci (vklad povolen pod č j. V-348812017-710) (dále jen 
„prohlášení vlastníka"); dále jen „společné Části". 
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4. Podlahová plocha bytu 
Podlahovou plochu bytu tvoří dle § 3 odst. 1 na řízení vlády Č . 36612013 Sb., o úpravě  ně kterých 
záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, p ůdorysná plocha všech místnotí bytu 
včetně  půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukci uvnit ř  bytu, jako jsou 
stěny, sloupy, pilí ře, komíny a obdobné svislé konstrukce. P ůdorysná plocha je vymezena vnitřním 
lícem svislých konstrukcí ohrani čujících byt včetně  jejich povrchových úprav. Zp ůsob výpočtu 
podlahové plochy mezonetového bytu a bytu s galerií je upraven v § 3 odst. 2 a 3 citovaného 
na ř ízeni vlády Č . 36612013 Sb. 

5. Jednotka 
Jednotkou se rozumí jednotka (zp ůsob využití: byt) vymezená v Nemovité věci podle CZ, která je 
uvedena a podrobně  popsána v Čl. lIl odst. I této smlouvy; dále jen „Jednotka'. 

Č lánek II. 
Prohlášení smluvních stran 

1. V souladu se „Zásadami pro prodej Části bytového fondu ve vlastnictví m ěsta Náměšť  nad Oslavou 
oprávněným nájemcům určených bytových jednotek na ul. Husova", schválenými zastupitelstvem 
města Náměšť  nad Oslavou dne 27.5.2020 na jeho 8. zasedáním usnesením Č . 3.9. (dále jen 
„Zásady') realizuje prodávající touto smlouvou prodej Jednotky kupujícímu. 

2. Kupující prohlašuje, že p řed uzav řením této smlouvy m ě l možnost se seznámit se zněním Zásad. 

3. Kupující prohlašuje a ujiš ťuje prodávajícího, že je oprávn ěn využít nabídku prodávajícího na 
odkoupení Jednotky, protože je oprávn ěným nájemcem bytové jednotky ve smyslu Čl. 2. písm. g) 
Zásad, tedy zejména 
a) je nájemcem bytu, který je zahrnut v Jednotce, a jeho nájemní vztah k tomuto bytu trvá, 
b) ve stanovené lh ůtě  písemně  vyjád řil svůj p ředběžný zájem o p řevod Jednotky a následn ě  

řádně  p řijal nabídku na p řevod Jednotky, 
c) nemě l vůč i prodávajícímu dluh na nájemném z bytu zahrnutého v Jednotce a úhradách za 

piněni poskytovaná s užíváním bytu zahrnutého v Jednotce a ani jiný pen ěžitý dluh, a to ani 
ke dni doručení nabídky na odkoupeni Jednotky a ani ke dni, kdy p ředběžně  vyjádřil svůj 
zájem o odkoupení Jednotky ve smyslu Zásad, 

d) není účastníkem žádného soudního sporu souvisejícího s užíváním bytu zahrnutého 
v Jednotce. 

4. Kupující dále prohlašuje a ujiš ťuje prodávajícího, že pouze jemu náleží zákonné p ředkupní právo 
k Jednotce podle § 1187 odst. I CZ, nebo ť  je jediným nájemcem bytu zahrnutého v Jednotce. 

5. Kupující je srozum ěn s tím, že je povinen prohlášení uvedené v odst. 3 a 4 tohoto Č lánku smlouvy 
uč init pravdivě  a úpině , jinak se má za to, že tuto smlouvu porušil podstatným zp ůsobem a 
v takovém p řípadě  je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- K Č  (slovy 
padesát tisíc korun Českých) a vedle toho je prodávající též za toto porušeni povinnosti oprávn ěn 
od této smlouvy odstoupit. 

6. Kupující prohlašuje, že se seznámil s aktuálním stavem zápis ů  v katastru nemovitosti týkajících 
se Jednotky a nevznáší proti nim žádné námitky, že nenív úpadku ajeho majetek není p ředmětem 
exekuce a ani výkonu rozhodnuti a zahájení takových řízení ke dni uzav ření této smlouvy nehrozí, 
že má zajištěno financování kupní ceny sjednané v této smlouvě  za Jednotku, jakožto p ředmět 
prodeje, a je oprávn ěn tuto smlouvu uzavřít a řádně  spinit povinnosti v ni sjednané a z ní 
vyplývající. 

7. Kupující prohlašuje, že Jednotku kupuje za ú čelem uspokojení své pot řeby bydlení a nikoli za 
účelem svého podnikání. 
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Č lánek V. 
Kupní cena a její splatnost 

1. Kupní cena za Jednotku č iní na základě  dohody smluvních stran 945.000,- Kč  
(slovy:devětsetčtyř icetpě ttiSíC korun českých) a náklady spojené s prodejem ve výši 2.000,- Kč  
(poplatek za návrh na povolení vkladu) ajsou v piné výši splatné do 90 dn ů  ode dne podpisu této 
smlouvy ze strany kupujícího (dále jen „kupní cena"). 

2. Nebude-li kupní cena zaplacena včas, má prodávající právo od této smlouvy odstoupit a vedle 
toho je oprávněn za toto porušení smlouvy požadovat v ůč i kupujícímu smluvní pokutu ve výši 
0,05% (slovy pět setin procenta) kupní ceny sjednané v Č l. V. odst. 1. této smlouvy, a to za každý 
den prodlení. Pokud bude od této smlouvy odstoupeno, pak lze p řípadnou smluvní pokutu 
požadovat až do dne úč inného odstoupení od smlouvy. 

3. Kupní cenu je kupující povinen zaplatit na bankovní ú čet prodávajícího č . 	 s 
uvedením variabilního symbolu 3102000246 a náklady spojené s prodejem s uvedeným 
variabilním symbolem 3130000266. Kupní cena se má za zaplacenou dnem, kdy bude p ř ipsána 
na uvedený účet s použitím uvedeného variabilního symbolu. 

4. Výslovně  se sjednává, že kupující není oprávn ěn kupní cenu a ani jakoukoliv její část uhradit 
jednostranným zápočtem proti jakékoliv své pohledávce za prodávajícím. 

5. Při p řevodu vlastnického práva k Jednotce nevzniká osob ě  odpovědné za správu domu povinnost 
příspěvky na správu domu ke dni ú č innosti p řevodu vypořádat. Proto pokud bude mít prodávající 
zaplaceny p ř íspěvky na správu domu, tak tyto se mu z d ůvodu uvedeného ve větě  prvé nevracejí 
a stávají se závazkem osoby odpovědné za správu domu v ůč i kupujícímu. Uvedená skute čnost 
nemá vliv na výši sjednané kupní ceny. 

Č lánek Vl. 
Daně  a poplatky 

1. Daň  Z nabytí nemovitých věcí kupující nehradí, zrušeno zákonem č . 38612020 Sb. 

2. Kupující je povinen uhradit správní poplatek za návrh na povolení vkladu práv podle této smlouvy 
do katastru nemovitostí. Za tím ú čelem uhradil kupující prodávajícímu p řed uzavřen ím této 
smlouvy Částku 2.000,- Kč, ze které bude uvedený správní poplatek prodávajícím za kupujícího 
uhrazen. 

- 	Č lánek VIL 
úhrada případných dluhů  

Kupující prohlašuje, že po dobu trvání nájemního vztahu k bytu, který je zahrnut v Jednotce, 
neprovedl svým nákladem v bytě/domě  žádné opravy, úpravy, p řestavby Či jiné změny, které by 
měly být předmětem finančního vypořádání mezi smluvními stranami. Kupující proto prohlašuje, 
že nemá vůč i prodávajícímu žádnou pohledávku z titulu zvýšeni hodnoty bytu, resp. domu jeho 
nákladem. Z d ůvodu právní jistoty pak kupující výslovn ě  prohlašuje, že se vzdává svého 
případného práva požadovat jakoukoliv náhradu za p řípadné zhodnocení bytu v Jednotce, resp. 
domu v důsledku provedení oprav, úprav, p řestavby a dalších zm ěn daného bytu, resp. domu. 

2. Ke dni uzavřeni této smlouvy nemá dle zjištění prodávajícího kupující v ůč i prodávajícímu žádný 
peněžitý dluh, zejména pak nemá dluh na nájemném za byt, na službách spojených s nájmem 
bytu a zálohách na tyto služby, na poplatcích Či úrocích z prodlení a nemá ani dluh na nákladech 
spojených s uplatněním a vymáháním takového dluhu. Pokud se po uzav řeni této smlouvy zjistí, 
že ke dni uzavření této smlouvy kupuj ĺcl mě l vůč i prodávajícímu jakýkoliv pen ěžitý dluh anebo 
že mu takový dluh vznikl po uzavření této smlouvy p řed podáním návrhu na vklad práv do katastru 
nemovitostí, dohodly se smluvní strany, že prodávající vyzve písemn ě  kupujícího k uhrazení 
takového dluhu a kupující takový dluh prodávajícímu i s p říslušenstvím uhradí do 15 dn ů  po 
doručení výzvy k jeho zaplacení. Neuhradí-li kupující prodávajícímu takový dluh v pin ě  výši ve 
sjednané 15. denní lh ů tě , ač  byl k zaplaceni vyzván, je prodávající oprávn ěn od této smlouvy 
odstoupit a požadovat po kupujícím náhradu náklad ů , které prodávající vynaložil v souvislosti 
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Č lánek lil. 
Předmět prodeje 

1. P ředmě tem prodeje je tato Jednotka vymezená podle CZ v Nemovité v ěci: 
Jednotka č  54815, 

která zahrnuje 
• byt č . 54815 určený k bydlení, umístěný v 2.NP domu a 
• spoluvlastnický podíl na spole čných částech (viz Čl. I odst. 3 této smlouvy) o velikosti 

579/49867. 

Součástí bytu jsou tyto místnosti umíst ěné mimo byt: sklep Č. 68 o vým ěře 4,9 m2  

Celková podlahová plocha bytu, rozhodná pro stanovení spoluvlastnického podílu na spole čných 
částech, je 57,9 m 2 . 

S Jednotkou je spojeno právo výlu čně  užívat Části rozvod ů  tepla umístěných v bytě , radiátory a 
termostatické ventily umíst ěné v bytě . 

Součástí Jednotky jsou veškeré vnit řní rozvody bytu, a to rozvody vody od pom ěrových niěř idel 
pro byt (bez těchto m ěřidel), včetně  vodovodních baterií a všech sanitárních p ředmětů  (WC, 
umyvadlo, apod.) nacházející se v bytě  a od uzávě rů  pro byt (bez těchto uzávě rů), nacházejících 
se v bytě , potrubí odpadních vod od zaústění do hlavního odpadního svodu, rozvody plynu od 
uzávěru pro byt (včetně  tohoto uzáv ěru), rozvody elektrické energie od bytového jisti če (včetně  
bytového jisti če) a k nim p řipojené instalační předměty (světla, zá řivky, jističe, zásuvky, vypínače), 
systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí od zapojení do bytu. Rozvody tepla 
včetně  radiátorů  nejsou součástí Jednotky 

K vlastnictví Jednotky dále patř í vnitřní dveře bytu, vstupní dve ře do bytu, povrchové úpravy uvnit ř  
v bytě  (vnitřní omítky, malby a p řípadné krytiny na stěnách, tapety, d řevěné č i jiné obložení, 
kazetové stropy a podobné vnit řní obložení stěn nebo strop ů), podlahové krytiny uvnitř  bytu a 
všechno, co je spojeno s položením č i usazením a s funkci p říslušného druhu podlahových krytin 
spolu s p řipadnou kročejovou protihlukovou izolací a s tepelnou izolací, je-li sou části podlahové 
krytiny, nachází se uvnit ř  bytu a nezasahuje do společných částí domu. 

2. Podíly na společných částech jsou vždy vzájemn ě  a neoddě litelně  spojeny s Jednotkou a 
nemohou být samostatným p ředmětem převodu. Velikost podílu na společných částech je 
stanovena poměrem velikosti podlahové plochy bytu zahrnutého v Jednotce, ku celkové 
podlahové ploše všech byt ů  a nebytových prostor nacházejících se v dom ě , které jsou zahrnuty 
v jednotkách vymezených v Nemovité věci. 

Č lánek IV. 
Předmět smlouvy 

1. Prodávající touto smlouvou za dále sjednaných podmínek prodává a odevzdává do vlastnictví 
kupujícího Jednotku se všemi právy a povinnostmi, sou částmi a p říslušenstvím, a kupující tuto 
Jednotku od prodávajícího kupuje a p řijímá. 

2.Kupuj 1cl prohlašuje, že je mu dob ře a podrobně  znám ke dni uzav ření této smlouvy stav Jednotky, 
zejména pak stav bytu zahrnutého v Jednotce, a že Jednotku v tomto stavu za sjednanou kupní cenu 
do svého vlastnictví bez výhrad kupuje a p řijímá. 

3.Prodávající je povinen zdržet se ode dne podpisu této smlouvy jakéhokoliv právního jednáni, 
kterým by Jednotku p řevedl na třetí osobu nebo ji jakkoli zatížil nebo jakkoli snížil její hodnotu, a to 
až do povolení vkladu práv podle této smlouvy do katastru nemovitostí. 
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s realizací svého práva na odstoupení od této smlouvy, jakož i dalších vzniklých Škod. Dále se 
výslovně  sjednává, že prodávající je oprávn ěn p řípadně  zjištěný peněžitý dluh uhradit zã počtem 
podle ujednání Č l. Vlil odst. 2 této smlouvy. 

Prodávající prohlašuje, že nemá ke dni uzav ření této smlouvy žádné dluhy související se správou 
Nemovité věci, které by p řecházely z prodávajícího na kupujícího. Pokud se po uzav ření této 
smlouvy zjisti, že ke dni uzavření této smlouvy Či ke dni podáni návrhu na vklad práv do katastru 
nemovitostí podle této smlouvy m ě l prodávající jakýkoliv dluh související se správou Nemovité 
věci, jenž s viastnicMm Jednotky p řešel na kupujícího, dohodly se smluvní strany, že kupující 
vyzve písemn ě  prodávajícího k uhrazení takového dluhu a prodávající takový dluh i 
s p ř íslušenstvím uhradí do 30 dn ů  po doručení výzvy k jeho zaplacení. 

4. Kupující prohlašuje, že v ůč i prodávajícímu nemá žádnou pohledávku z titulu uvedeného v odst. I 
tohoto Článku smlouvy, ale ani žádnou jinou pohledávku, která by m ě la jakoukoliv souvislost 
s Jednotkou a bytem v Jednotce, a to ze žádného právního titulu (nap ř. náhrada Škody, sleva 
z nájemného, bezd ůvodné obohacení, atd.), p řičemž z d ůvodu právní jistoty pak kupující výslovn ě  
prohlašuje, že se vzdává svého p řípadného práva požadovat úhradu jakékoli pohledávky za 
prodávajícím, pokud by jakkoliv souvisela s Jednotkou Č i bytem v Jednotce. 

Č lánek VIII. 
Předání Jednotky 

Práva a povinnosti spojená s vlastnictvím Jednotky 

1. S ohledem na skutečnost, že kupující užívá byt zahrnutý v Jednotce, dohodly se smluvní strany, 
že Jednotka nebude fakticky a ani protokolárn ě  mezi nimi p ředávána a nebezpeč í Škody 
na Jednotce přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem, ve kterém bude podán návrh na 
vklad vlastnického práva k Jednotce na základ ě  této smlouvy do katastru nemovitostí. Ke dni, kdy 
se kupující stane vlastníkem Jednotky, skon č í jeho nájemní vztah k bytu, který je zahrnut v 
Jednotce. 

2. Kupující je povinen platit nájemné za užívání bytu zahrnutého v Jednotce do dne, ve kterém se 
stane vlastníkem Jednotky. Smluvní strany se dohodly, že kupující i po podání návrhu na vklad 
vlastnického práva k Jednotce do katastru nemovitostí bude prodávajícímu, a to na ú čet správce 
domu, platit vždy do posledního dne každého kalendářního měsíce Částku ve výši nájemného za 
užívání bytu zahrnutého v Jednotce, kterou platí ke dni uzav ření této smlouvy. Takovou Částku 
bude kupující platit pravideln ě  měsíčně  až do provedení vkladu vlastnického práva k Jednotce 
podle této smlouvy do katastru nemovitostí. Prodávající tyto prost ředky, p řijaté za dobu Od podání 
návrhu na vklad, vyú čtuje kupujícímu a s ním vypo řádá do 4 měsíců  ode dne, ve kterém bude 
prodávajícímu z p říslušného katastrálního pracovišt ě  doručeno dle § 18 odst. 3 zákona Č . 
25612013 Sb., katastrální zákon, písemné vyrozum ění o tom, že vklad vlastnického práva 
k Jednotce byl na základ ě  této smlouvy proveden, nejpozd ěji však do 5 m ěsíců  od provedení 
takového vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Pokud na základ ě  tohoto vyúčtování 
vznikne kupujícímu p řeplatek, výslovně  se sjednává, že prodávající je oprávn ěn z tohoto p řeplatku 
uhradit zápočtem jakýkoliv splatný pen ěžitý dluh kupujícího, zejména p řípadný dluh kupujícího na 
nájmu bytu a na službách s užíváním bytu souvisejících s p říslušenstvím, jakož i pom ěrnou, na 
kupuj ícího jako vlastníka Jednotky p řipadající část nákladů  na správu Nemovité věci, pokud takové 
náklady na správu prodávající ze svého za kupujícího uhradí. 

Kupující je povinen i po provedení vkladu vlastnického práva k Jednotce do katastru nemovitostí 
podle této smlouvy platit na účet správce domu p ředepsané měsíční zálohy na náklady za 
služby spojené s uživánim bytu, který je zahrnut v Jednotce, a to až do doby vzniku spole čenství 
vlastníků  jednotek v dom ě  (dále jen „společenství vlastníků '). Tyto zálohy budou určeny na 
úhradu náklad ů  za služby stejného rozsahu a druhu, jaké jsou poskytovány kupujícímu jako 
nájemci bytu zahrnutého v Jednotce ke dni uzav ření této smlouvy. Výše m ěsíčních záloh na 
náklady za služby m ůže být kupujícímu zm ěněna v souladu se zák. Č . 6712013 Sb., kterým se 
upravují některé otázky související s poskytováním pin ění spojených  s užíváním bytů  a 
nebytových prostorů  v domě  s byty, a v souladu s pravidly správy a hospoda ření uvedenými 
v prohlášení vlastníka, a to v Části C. upravující pravidla správy domu a pozemku p řed vznikem 
společenství vlastníků , respektive části B prohlášení vlastníka po vzniku spole čenství vlastníků . 
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4. Kupující jako vlastník Jednotky je povinen se podílet na nákladech správy Nemovité v ěci. Výslovně  
se sjednává, že do doby vzniku spole čenství vlastníků , je kupující povinen platit p říspě vky na 
správu Nemovité věci měsíčně  vždy do 15. dne měsíce, za který se p říspěvek platí, a to na ú čet 
správce domu. Sjednává se, že celkový m ěsíční příspěvek na správu Nemovité věci je dán 
součtem těchto položek: 
a) př íspěvek na odměnu správce ve výši 295,- K č , 
a) příspěvek do tzv. fondu oprav ve výši 15,- K č  za 1 m 2  podlahové plochy bytu. 

Celkový p ř íspěvek je kupující povinen platit od prvého dne m ěsíce následujícího po mě síci, ve 
které bude podán návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí. 
Výši p říspěvku stanoví prodávající s ohledem na p ředpokládané náklady na běžnou údržbu a 
nutné opravy společných částí domu včetně  havárií a na výši sou časné odměny správce domu. 
Pokud nebudou p říspěvky ve sjednané výši posta čovat, sjednává se, že je prodávající jako osoba 
odpovědná ze zákona za správu Nemovité v ěci oprávněn rozhodnout o zm ěně  výše p říspěvku 
(obou jeho složek), a to až do doby, než bude výše takového p říspěvku určena rozhodnutím 
shromážděni společenství vlastník ů  anebo rozhodnutím potřebné většiny vlastník ů  jednotek 
v Nemovité věci, s Č ímž kupující výslovně  souhlasí. Podrobné podmínky hospoda řeni jsou 
upraveny v prohlášení vlastníka, a to v části C. upravující pravidla správy domu a pozemku p řed 
vznikem společenství vlastníků , respektive Části B prohlášení vlastníka po vzniku spole čenství 
vlastník ů . 

5. Kupující se zavazuje řádně  a včas pinit veškeré povinnosti, které pro n ěj jakožto vlastníka 
Jednotky vyplývají z OZ, na řízení vlády Č . 36612013 Sb. a z dalších právních p ředpisů  upravujících 
bytové spoluvlastnictví, jakož i povinnosti vyplývající z prohlášení vlastníka a ode dne vzniku 
společenství vlastníků  též povinnosti vyplývající z jeho stanov. 

6. Prodávající prohlašuje, že na Jednotce neváznou žádná zástavní práva a ani budoucí zástavní 
práva, předkupní práva, věcná b řemena, výhrady, práva t řetích osob a ani jiné právní závady a 
omezení vlastnického práva, není-li dáte v tomto č lánku uvedeno jinak. 

Kupující bere na v ědomi a souhlasí, že spolu s vlastnickým právem k Jednotce na n ěj přecházejí 
práva a povinnosti týkající se spole čných Částí, které byly založeny: smlouvou o odvozu IDO, 
smlouvami na dodávku pitné vody a odvád ění odpadních vod kanalizací, smlouvami o dodávce 
elektřiny dodávané ze sítě  nízkého napětí, smlouvou o zajiš ťování správ, údržby a oprav bytového 
a nebytového fondu, kupní smlouvou o dodávce tepelné energie, smlouvou o dílo (obsluha 
kotelen), závěrkovým listem (pro burzovní obchody s plynem), nájemními smlouvami. 

Č lánek IX.  
Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

Smluvní strany se výslovně  dohodly, že návrh na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí doruč í katastrálnímu ú řadu prodávající poté, co bude uhrazena celá kupní cena, 
přičemž přílohou návrhu na vklad bude potvrzení prodávajícího o zaplacení kupní ceny dle této 
smlouvy a doklad o zve řejnění této smlouvy v registru smluv dle zák. Č . 34012015 Sb., o registru 
smluv, v úč inném znění (dále jen „zákon o registru smluv). Dále se výslovně  sjednává, že je 
prodávající oprávněn dodatečně  podmínit podání návrhu na vklad vlastnického práva dle této 
smlouvy do katastru nemovitostí tím, že kupující uhradí veškeré splatné dluhy na nájmu bytu 
včetně  příslušenství, vzniklé po podpisu této smlouvy ob ěma smluvními stranami. 

2. Výslovně  se sjednává, že kupující nesmí podat sám návrh na vklad vlastnického práva dle této 
smlouvy, p řičemž v případě , že kupující tento svůj závazek poruší, je prodávající oprávn ěn Od této 
smlouvy odstoupit a vedle toho je oprávn ěn požadovat Od kupujícího smluvní pokutu ve výši 
50.000,- Kč  (slovy padesát tisíc korun Českých). 

3. V případě , že v řízeni o povolení vkladu vlastnického práva dle této smlouvy vyjde najevo, že jsou 
v návrhu na vklad práv odstranitelné nedostatky, zavazují se smluvní strany jednat tak, aby 
zjištěné nedostatky byly neprodlen ě  odstraněny a zápis vkladu práva mohl být do katastru 
nemovitostí proveden. Bude-li v uvedeném řízení zjištěno, že v návrhu jsou nedostatky 
neodstranitelné, pro které nelze návrhu vyhov ět v celém rozsahu, bude návrh vzat zp ět a po právní 
moci rozhodnutí katastrálního ú řadu o zastavení takového ř ízení podá prodávající nový, bezvadný 
návrh na vklad vlastnického práva. Dojde-li v ř ízení o povoleni vkladu vlastnického práv do 
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katastru nemovitostí p říslušný katastrální ú řad k závě ru, že nelze návrhu vyhov ět z d ůvodu 
nedostatků  této smlouvy, zavazují se smluvní strany uzav řít neprodleně  novou smlouvu prostou 
vad a jednat tak, aby byl napin ěn účel této smlouvy, tedy aby Jednotka byla p řevedna do 
vlastnictví kupujícího za v této smlouvě  sjednaných podmínek. 

4. Obě  smluvní strany mají právo od této smlouvy odstoupit v p řípadě , že pravomocným rozhodnutím 
př íslušného katastrálního ú řadu bude zamítnut návrh na vklad vlastnického práva dle této s tmlouvy 
do katastru nemovitostí nebo řízení o takovém návrhu bude zastaveno a nedostatky smlouvy č i 
návrhu na vklad vlastnického práva nebude možno zhojit postupem dle ujednání odst. 3 tohoto 
Č lánku. 

Č lánek X. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Od této smlouvy lze odstoupit z d ůvod ů  uvedených v zákoně  a v této smlouvě  sjednaných. 
V případě  odstoupení od smlouvy se závazek založený touto smlouvou od po čátku ruší s výjimkou 
dle Č l. X. odst. 3. této smlouvy. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho ú č inků  práva a 
povinnosti smluvních stran. 

2. Odstoupení Od této smlouvy je nutno u činit písemně . Oznámení o odstoupení od smlouvy musí 
obsahovat d ůvod odstoupení a musí být doru čeno druhé smluvní stran ě , jinak je neplatné. 

3. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvních pokut a úroku z prodleni, 
pokud již dospě l, práva na náhradu Škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti č i v d ůsledku 
odstoupení od smlouvy, ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i 
po odstoupení od smlouvy. Odstoupeni Od smlouvy se nedotýká zajišt ění dluh ů . 

4. Pokud bude závazek z této smlouvy zrušen v d ůsledku odstoupení od smlouvy, jsou smluvní 
strany povinny si vrátit vše, co podle této smlouvy pinily, a to do 30 dn ů  ode dne doručení 
odstoupení od této smlouvy druhé smluvní stran ě . 

5. Jestliže prodávajícímu vznikne v ůč i kupujícímu pohledávka na zaplaceni smluvní pokuty 
vyplývající z této smlouvy Č i na náhradu vzniklé Škody, dohodly se výslovn ě  smluvní strany, že je 
prodávající oprávn ěn si smluvní pokutu i p řípadný nárok na náhradu Škody a také jejich 
příslušenství zaplatit zápo čtem proti pohledávce kupujícího na vrácení Částky, kterou kupující 
zaplatil prodávajícímu na kupní cenu. 

Č lánek XI. 
Společná ujednání pro smluvní pokuty 

1. Smluvní strany se dohodly, že závazek zaplatit kteroukoliv sjednanou smluvní pokutu nevylu čuje 
právo na pinou náhradu Škody vzniklou z porušení povinnosti, ke které se porušená povinnost 
vztahuje, a ani povinnost zaplatit vedle sjednané smluvní pokuty zákonný úroky z prodlení. Je-li 
tedy ujednána smluvní pokuta, má věřitel mimo jiné právo i na náhradu Škody vzniklé z porušeni 
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 

2. Smluvní strany se dohodly, že prodávající má v ůč i kupujícímu právo na náhradu Škody vzniklé 
nespiněním peněžitého dluhu i tehdy, je-li taková Škoda kryta úroky z prodlení. 

3. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů  ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení té smluvní stran ě , 
která je k jejímu zaplacení povinna. 

Č lánek XII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Veškeré písemnosti, které budou na základ ě  této smlouvy Č i v souvislosti s ní doru čovány, budou 
doručovány s využitím provozovatele poštovních služeb na adresy smluvních stran, které jsou 
uvedeny v záhlaví této smlouvy, pokud nebude n ěkterou ze smluvních stran oznámena druhé 
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smluvní stran ě  nová doručovací adresa, anebo budou doru čovány do datové schránky smluvní 
strany, je-li z řízena. Došlá poštovní zásilka se má za doru čenou třetí pracovní den po jejím 
odeslání, byla-li však odeslána na adresu V jiném státě , pak patnáctý pracovní den po odeslání. 
Nevyzvedne-li si adresát zásilku č i jinak vědomě  zma ř í její doručení, platí, že zásilka řádně  došla. 

2. Právo vlastnické a veškerá práva a povinnosti s ním spojená a další práva a povinnosti dle této 
smlouvy p řecházejí na kupujícího právní mocí rozhodnutí o povolení vkladu práv z této smlouvy 
do katastru nemovitostí vedeného u Katastrálního ú řadu pro Vysoč inu, katastrální pracoviště  
Třebíč , a to k okamžiku, kdy návrh na vklad vlastnického práva dle této smlouvy došel p říslušnému 
katastrálnímu ú řadu. Smluvní strany berou na vědomí, že do právní moci rozhodnutí o povolení 
vkladu práv z této smlouvy do katastru nemovitostí, jsou svými smluvními projevy vázány. 

3. Stane-li se nebo bude-li n ěkteré ujednání této smlouvy prohlášeno za neplatné Č i zdánlivé, a to 
zcela nebo zčásti, nezakládá to neplatnost celé této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit 
p říslušné neplatné/zdánlivé ujednání smlouvy takovým ujednáním, které bude nejlépe odpovídat 
zamýšlenému ú čelu této smlouvy, a to v co možná nejkratším termínu, kdy se takové ujednání 
stane nebo bude prohlášeno za neplatné/zdánlivé anebo vyjde najevo, že je neplatné/zdánlivé. 

4. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez p ředchozího písemného souhlasu druhé 
smluvní strany. 

5. Pokud není konkrétní v ěc v této smlouvě  řešena, budou se smluvní strany řídit Zásadami, 
občanským zákoníkem a platnou právní úpravou v ČR. Tento smluvní vztah se výhradně  ř ídí 
českým právním řádem a jednáni budou probíhat pouze v českém jazyce a dle Českého práva. 
Pokud by na základ ě  tohoto smluvního vztahu kdykoli v budoucnu vznikl jakýkoli spor, bude řešen 
před českými soudy nebo jinými kompetentními orgány, pin ě  dle Českého práva a v Českém 
jazyce. Pokud by nebylo možné určit místní p říslušnost těchto českých soudů  nebo orgán ů  jinak, 
bude se ř ídit sídlem prodávajícího. 

6. Pro p ř ípad, že smlouva není uzav řena za př ítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva 
nebude uzavřena, pokud ji n ěkterý z účastníků  podepíše s jakoukoli zm ěnou č i odchylkou, byť  
nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou zm ěnu či odchylku nebo 
dodatek následovně  schválí. 

7. Za písemnou formu nebude pro ú čel této smlouvy považována vým ěna e-mailových Č i jiných 
elektronických zpráv. 

8. Prodávající zajistí zve řejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona o registru smluv. 
Prodávající dále zve řejnění tuto smlouvu v jím vedené evidenci smluv, která obsahuje údaje o 
smluvních stranách, p ředmětu smlouvy, Č íselném označením této smlouvy a datu jejího podpisu; 
kupující výslovn ě  souhlasí, že jeho (jejich) osobní údaje uvedené v této smlouv ě  budou 
zpracovávány pro ú čely vedení evidence smluv prodávajícího. Smluvní strany prohlašují, že 
veškeré informace uvedené v této smlouv ě  nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ 
a udě lují svolení k jejich užití a uve řejnění bez stanoveni jakýchkoliv dalších podmínek. 

9. Tato smlouva nabývá ú č innosti dnem jejího zve řejnění v registru smluv podle zákona o registru 
smluv, a to s výjimkou ujednání v Čl. IV odst. 1. a ujednáni v Č l. XII. odst. 2. věta prvá této smlouvy, 
které obě  nabývají účinnosti až tím dnem, kdy bude tato smlouva zve řejněna v registru smluv 
podle zákona o registru smluv a zárove ň  kdy bude uhrazena celá kupní cena sjednaná v Čl. 
V. odst. 1. této smlouvy. 

10.Tato smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, p řičemž každý účastník této smlouvy obdrží jedno 
vyhotovení a jedno vyhotovení bude použito pro ú čely řízení o povolení vkladu práv do katastru 
nemovitostí u p ř íslušného katastrálního ú řadu. 

11. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu p řečetly, dobře porozuměly jejímu obsahu, je 
projevem jejich vážné a svobodné v ů le, na důkaz čehož p řipojují své podpisy. 
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12. Dle § 41 zák. Č . 12812000 Sb., o obcích, ve Zflě fl ĺ  pozdějších p ředpisů , se uvádí nás I6duj ĺcí 
doložka, která potvrzuje, že pro platnost této smlouvy jsou na stran ě  prodávajícího piněny 
zákonem stanovené podmínky: 

Zámě r prodeje Jednotky byl dle § 39 zákona o obcích č .12812000 Sb., v ú č inném znění, řádně  
zveřejněn od 19.3.2021 do 6.4.2021. 

O prodeji Jednotky kupujícímu rozhodlo za prodávajícího zastupitelstvo m ěsta Č . 1212021 dne 
09.06.2021 usnesením Č . 3.2. 

V Náměšti nad Oslavou 
	

V Náměšti nad Oslavou 

Dne 

Kupující: 
	

Prodávající: 

Zuzana Cesneková 
	

Město Náměšt' nad Oslavou 
zastoupené starostou Vladimírem Mě rkou 

za kupující 

/ ‚t 

 za prodávajfcíhd 
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Legenda: 

- společné Části budovy 

- byt a součásti 

Á - hlavni vchod 

1.PP 

Schema budovy: Husova č.p. 546, 547, 548, 549, 550, obec Náměšt' nad Oslavou, 
část obce Nám ěšt' nad Oslavou 

Příloha Č . 1, strana 117 



1.NP 

byt 
546/1 
34,5 ml 

byt 
546/2 
40,9 ml 

byt 
54613 
33,8 m 2  

byt 
54614 
36,5 ml 

byt 
546/5 
34,6 m' 

byt byt byt 
byt 54618 546/7 54616 

546/10 58,7 m 47,8 m 36,5 m 
73,7 m 

byt 
547/l 
99,8 m 

byt 
547/2 Á 	
64,9 m 

byt 
54713  
88,7 m 

byt 
548/l 
82,9 m 

byt Legenda: 

63.1 m2  -  společné části budovy 

H - byt a součásti 

byt Á - hlavní vchod 
548/3 
59,4 m2  

byt 
549/l lw 
90,3 ml  

I 
I 
I 

byt 	
byt 550/3 

81,3 m2 	 55011 

I 	 63,2m' 
I 	 byt 

 549/2  

Á 	 101,7 ml 	i 

byt 	 I 
byt 	

I 	55012 	 I 	I I I 	67,1m2  

I 	34,7m' 	I 	 I 	 I 	I 	I 

Schema budovy: Husova Č.p. 546, 547, 548, 549, 550, obec Náměšt' nad Oslavou, 
část obce Náměšt' nad Oslavou 
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2.NP 

Schema budovy: Husova Č.p. 546, 547, 548, 549, 550, obec Nám ěšt' nad Oslavou, 
Část obce Náměšt' nad Oslavou 
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3.NP 

Schema budovy: Husova č .p. 546, 547, 548, 549, 550, obec Nám ěšt' nad Oslavou, 
Část obce Náměšt' nad Oslavou 
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4.NP 

Schema budovy: Husova č.p. 546, 547, 548, 549, 550, obec Náměšt' nad Oslavou, 
Část obce Náměšt' nad Oslavou 
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5.NP 

Schema budovy: Husova Č.p. 546, 547, 548, 549, 550, obec Náměšt' nad Oslavou, 
část obce Nám" nad Oslavou 
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Sklepy: 

1 - sklep k bytu 546/30 2 - sklep k bytu 546/30 3 - sklep k bytu 546/20 
4 - sklep k bytu 546/20 5 - sklep k bytu 546/2 6 - sklep k bytu 546/32 
7 - sklep k bytu 546/1 8 - sklep k bytu 546/11 9—sklep k bytu 546/5 
10—sklep kbytu 546/15 11 —sklep kbytu 546/8 12— sklep kbytu 546/4 
l3— sklep kbytu 546/6 14— sklep kbytu 546/21 15— sklep kbytu 546/33 
16— sklep k bytu 546/12 17— sklep k bytu 546/14 18— sklep k bytu 546/38 
19 - sklep k bytu 546/37 20 - sklep k bytu 546/36 21 - sklep k bytu 546/35 
22 - sklep kbytu 546/34 23 - sklep k bytu 546/14 24 - sklep k bytu 546/2 
25 - sklep k bytu 546/39 26 - sklep k bytu 546/10 27 - sklep k bytu 546/7 
28 - sklep kbytu 546/3 29 - sklep k bytu 546/7 30 - sklep k bytu 546/31 
31 - sklep k bytu 547/1 32 - sklep k bytu 546/7 33 - sklep k bytu 547/1 
34— sklep k bytu 547/3 35 —sklep k bytu 547710 36— sklep k bytu 547/6 
37— sklep kbytu 547/6 38— sklep kbytu 547/8 39— sklep kbytu 547/6 
40 - sklep k bytu 547/8 41 - sklep k bytu 547/11 42 - sklep k bytu 547/9 
43 - sklep k bytu 547/9 44 - sklep k bytu 547/3 45 - sklep k bytu 547/3 
46 - společný prostor 47 - sklep k bytu 547/1 48 - sklep k bytu 547/4 
49 - sklep k bytu 547/4 51 - sklep k bytu 547/4 52 - sklep k bytu 547/7 
53 - sklep kbytu 547/5 54 - sklep k bytu 547/7 55 - sklep k bytu 547/5 
56— sklep k bytu 547/2 57—sklep kbytu 54772 58— sklep k bytu 548/11 
59 - sklep k bytu 548/7 60 - sklep k bytu 548/8 61 - sklep k bytu 548/9 
62 - sklep k bytu 548/7 63 - sklep k bytu 548/6 64 - sklep k bytu 548/6 
65 - sklep kbytu 548/4 66 - sklep k bytu 54874 67— sklep k bytu 549/2 
68 - sklep k bytu 548/5 69 - sklep k bytu 548/2 70 - sklep k bytu 548/3 
71 - sklep k bytu 548/3 72 - sklep kbytu 54872 73 - sklep k bytu 548/1 
74 - sklep k bytu 548/1 75 - sklep k bytu 549/7 76 - sklep k bytu 549/3 
77 - sklep k bytu 549/4 78 - sklep k bytu 549/5 79 - sklep k bytu 549/4 
80 - sklep k bytu 549/6 81 - sklep k bytu 549/2 82— sklep k bytu 549/1 
83 - sklep k bytu 549/1 84 - sklep k bytu 549/7 85 - sklep k bytu 55015 
86 - sklep k bytu 550/6 87 - sklep k bytu 550/6 88 - sklep k bytu 55015 
89 - sklep k bytu 55011 90 - sklep k bytu 550/6 91 —sklep k bytu 550/2 
92 - sklep k bytu 550/3 93 - sklep k bytu 550/3 94— sklep k bytu 55014 
95 - sklep kbytu 550/7 96— sklep k bytu 550/7 97—sklep k bytu 550/2 
98— sklep kbytu 550/1 
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