
Iııfiııí strany : 

K U . P N 
r 

I S M L O U V A  
'ı 

číslo smlouvy: SML - 2021 -10204 
č.j.:43823/2021 

ıızavřená níže uvedenelıo dne, měsíce a roku 
podle § 2079 a násl. z:-ikona Č. 89/2012 Sb., občanský zálšonílá, ve znění pozdějších předp"isıÍ'ı 

(džılejerı jako Hobčaıısliý zálšoníl ) 
(dále jen jako Hkupní smlouva, nebo ,,smlouva") 

(GG 

' 1) Městská část Praha 15 
se sídlem: Boloňská 478/1, 109 00 Praha IO 
IČ: 00 23 13 55 
zastoupena: Milanem Wenzlem, starostou MČ Praha 15 
bankovní spoj ani 
číslo účtu: 
konstantní symbol : 
variabilní symbol : 

(džılejen jako jjpodávající"*) 

a 

2) LUKOR incest, s.r.o. 
IČO : 05716241 
DIČ: CZ 05716241 
se sídlem : Čes1<omoılavs1<á č.p. 2255/12a, Pralıa 9, 190 00 
zastoupeııá : Ing. Luborem Šimíčlçem, jeclnatelem 

(dále jen jako ,,kupující") 

(oba dále jan jako 55smluvní sí:raııy") 

Článek 1 

I. Provolávající prolılašuje, že je v souladu se zákonem Č. 131/2000 Sb., O hlavním městě Praze, 
ve znění pozdějších předpisů, a V souladu se Statutem hlavního m s t a  Prahy, správcem pozemku 
pac. Č. 2610/8 -ostatní plocha zl. paılc.č. 2610/9 .n..-. zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ü. Hostivař, 
obec Praha, tak, jak je zapsáno na LV Č. 1633 LI Katastrálnílıo íıřadu pro hlavní město Prahu, 
katastrální pracoviště Praha, ve vlastnictví hlavního města Prahy, V ranci čehož je oprávněn 
vykonávat všechna práva a povinnosti vlastníka, a rozhodovat o všech rnajetkopllžıvních íıkoneclı 
v plném rozsahu . 
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2. Předmětem koupě dle této smlouvaje pozemek parc. Č. 2610/8 - ostatní plocha O výměře 66 1T12 a 
pozemek parc.ö. 2610/9 -... zastavěná plocha a nádvoří O výměře 428 má vše k.ú. Hostivař, obec 
Praha. . ,m 

Článek 2 

I. Kupní cena, sj draná dohodou smluvních stran dle zııaleekeho posudku č.16/2021 ze dne 
14.4.2021, zpracovaného znaleckou kanceláří IRA spo1.s.ıl.o., se sídlem Hábova 62/29, Praha 9, 
190 15, IČO: 49702033, za předmět koupě činí 1 616.000,- Kč (slovy: 
Jedenmilionšestsetšestnáotisíc korun českých). K této kupní ceně bude přepočítána zákonná sazba 
DPH ve výši 21 %, celková kupní cena vč. DPH činí 1.955 360,-Kč (Slovy : 
Jedenmiliondevětsetpadesátpěttisíotřistašedesátkorıınčeslçýclı) . 

2. Kupní cenu uvedenou V odst. I tohoto článku se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu na účet 
vedený u _ č í s l o  účtu' _ k o n s t a n t n í  symbol! 
variabilní symbol _ a  to do 10 dnů ode dne převzetí oznámení O potvrzení správnosti 
smlouvy a návrhu na vklad předmětu koupě do katastru nemovitostí od hl. In. Praha dle § 21 
obecně závazek vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního msta  
Prahy (dále jen jako ,,statııt"), které bude prodávej cír zasláno kupujícímu . 

3. Smluvní strany touto smlouvou sjednávají rozvazovací podmínku, a to V následujícím znění: 
Neobdrží-li prodávající ve lhůtě 60 dnů ode dne uzavření teto smlouvy od hl. m. Praha potvrzení 
správnosti k převodu předmětu koupě, resp. jeho vkladu do katastru nemovitostí, V souladu s § 21 
statutu, sjednává se rozvazovací podmínka tak, že se tato smlouva matným uplynutím uvedené 
lhůty od počátku ruší a smluvní strany této smlouvy si jsou povinny ve lhůtě 30 dnů ode dne 
zrušení této smlouvy vrátit veškerá případně poskytnuta plnění na základě této smlouvy. 

4. Při prodlení se zaplacením kupní ceny dle odst. 2 tohoto článku se kupující zavazuje uhradit 
Vo prospěch prodávej ícího smluvní pokutu ve výši í,5 % Z dlužné částky za každý i započatý týden 
prodlení, minimálně však 300,- Kč. Při prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny dle odst. 2 
tohoto článku delším než 30 dnů ode dne splatnosti kupní ceny je prodávej ící oprávněn od této 
sınloııvy odstoupit. Právní účinky odstoupení vzniklou clneın, kdy oznámení prodávajícího 
O odstoupení od této smlouvy bude doručeno kupuj ícíımı. 

Článek 3 

1. Prodávej ící prodává předmět koupě uvedený V článku. I odst. 2. této smlouvy se všemi součástmi 
a příslııšenstvím a se všemi právy a povinnostmi sjeho vlastnictvím spojeııými a kupující jej 
kupııje a při má do svého výltıčnélıo vlastnictví . 

2. .Prodávej ící prohlašuje, že na předmětu koupě uvedeném v článku 1. odst. 2. této smlouvy ııeváznou 
dluhy, věcná břeıııena, zástavní práva ani jiné právní vady. 

3. Kupující prohlašuj e, že byl seznámen se současným fyzickým a právním stavem předmětu koupě 
a předmět koupě kupuje a přejímá bez výhrad ve stavu, *f jakém se nachází . 

4. Prodávající předá kupujícímu předmět koupě protokolárně do pěti (5) dnů ode dne provedení 
vkladu vlastııiokélıo práva kupuj íoího k předmětu koupě do katastru nemovitostí. 
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5. Dnem protol‹:oláılního předání předmětu koupě dle odst. 4. tohoto článku přechází na Iflıpııj íeílıo 
nebezpečí jeho nahodil zkázy á uahodilélto zhoršení jeho stavu. 

'*In 

Článek 4 

V souladu S ustanovením § 43 odst. 1 zákona ě. 131/2000 Sb., O lılavrıím městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, tímto prodavaj ící potvrzuj e, že prodej předmětu koupě do vlastnictví 
kupujícího dle této kupní smlouvy selıválilo Zastupitelstvo MČ Praha 15 svým usnesením ě. Z-167 
ze d e  15.9.2021. 
Záměr prodeje předıněuı koupě Lıvedeuělıo v ělárıku l odst. 2 této smlouvy byl zveřejněn na úřední 
desce Úřadu městské části Praha 15 od 22.6.2021 do 8.7. 2021. 

Článek 5 

1, Vlastniolié právo li předmëtıı koupě dle této kupní smlouvy nabude luıpující jeho vkladem do 
katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, se sídlem V Praze, 
Ka'[ast1"álníln pracovištěm Praha. 

2. Sıultıvní strany souhlasí, aby Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, se sídlem v Praze, rozhodl 
o povolení vkladu vlastnického práva k předmětu koupě pro kupuj íoího do katastru nemovitostí, 
a aby byl zapsán ııa příslušném listu vlastnioWí lçupujíoího pro katastrální území Hostivař, obec 
Praha, takto : 

v části A LV: 

LUKOR incest, s.r.0.., IČO : 05716241, se sídlem Česlçomoravslqá č.p. 2255/1221, Praha 9, 
190 00 

Y části B LV- 

pozemek pero. Č. 2610/8, k.ú. Hostivař - jiná plocha, O výměře 66 m2, 
pozemek p€ı1"o.č. 2610/9, k.ú. I-Iostivař - zastavěná plocha a nádvoří O výměře 428 má i 

V části E LV: 

tato smlouva, 

ostatní části LV beze změn. 

3. Návrh na zahájení řízení O povolení vkladu vlastnického práva k předmětu koupě ve prospěch 
kupujícího do katastru nemovitostí vedeného Katastrálníın úřadem pro hl. ın. Prahu, Katastrální 
pracoviště Praha so sídlem v Praze dle odst. 2. tohoto článku učiní prodávej ící nejpozději do 30 dnů 
ode dne zaplacení kupní ceny dle článku 2 odst. 2 této kupní smlouvy. Smluvní strany se dohodly, 
že správní poplatek spojený s provedením zápisu vkladu vlastnického práva k předmětu koupě 
do katastru nemovitostí ponese prodávající. 

4. Pokud by katastrální úřad pravomocně zamítl návrh na vklad vlastnického práva dle této smlouvy, 
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popřípadě pravomocně řízení O vkladu zastavil, smluvní strany se zavazuj Í, že bez zbytečného 
odkladu nejpozději však do 15 dnů ode dne právní moci rozhodnutí katastrálního úřadu o zamítnutí 
návrhu na vklad nebo O zastavení řízení, uzavřou novou kupní smlouvu nebo dodatek k této kupní 
smlouvě stejného obsahu, jenž splní zákonné podmínky pro povolení vkladu, případně, že na pokyn 
katastrálníłıo úřadu tuto kupní smlouvu či návrh na vklad náležitě doplní. 

5. Do právoınooného rozhodnutí katastrálního úřadu O vkladu vlastniokélıo práva kupııj íoího 
k předmětu koupě jsou smluvní strany a jejich právní nástupci svými projevy a závazky dle této 
kupní smlouvy vázány. 

Článek 6 

1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neııpraveııé se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku, a ostatními účinnými právními předpisy. 

2. Pokud kterékoliv ustanovení této sınlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se 
stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatnýnˇ1 či nevynutitelným soudem 
či jiným příslušııým orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost 
či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí. 

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy V registru smluv dle zákoııa 
č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti rıělçterých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a O registru smluv (zákon O registru smluv), ve znění pozdějších předpisu, zajistí prodávající. 

4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené V této smlouva (v článku 1 - 6 této smlouvy) 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občaııskélıo zákoníku a udělují svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez stanoveníjakýclıkoli dalších podmínek. 

5. Tato kupní smlouva je vyhotovena V pěti autorizovaných výtiscích O pěti stranách textu a jedné 
příloze, Z ııichžjednıı obdrží kupeni Deí, tři prodávej ící ojeden výtisk bude využit pro podání návrhıı 
na vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí. 

6. Autorizace se provede otiskem razítka p1"odávajícího na přelepe V levém horním rohu sešité 
smlouvy S přílohami. 

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranaıni a účinnosti dnem jejího 
Lıveřej němí V registru smluv dle odst. 4 tohoto čláııku. 

8. Smluvní strany prolılašuj í, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jej mu obsahu porozuměly, její obsah 
je srozumitelný a určitý, že jim ne sou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva nemohla 
být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této smlouvy a že je pro e*/em jejich pravé, 
svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tato 
smlouva nebyla ujednána V rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravıfım a veškerá prohlášení 
V této smlouvě odpovídají skutečnosti, což vše níže stwzııjí svými podpisy. 

V Praze dne 
za Drodáýaizfcílıo 

Milan Weıızl 
starosta MC Praha 15 

V Praze dne: ....."....... 
za lfliupuj ícího Z 

- 

z, 

In LH ar Simíček 
jedı1ateÍspoI.LUKOR incest, s.r.o. 
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Ověřnvacj doložka pro legalizaci 
Podle ovegogacı knlh posty: Praha 104 
Vlastnorucne podepsa ' Lubor šumıcek 

Poř.č: 10004-0554"0310 

Datum a místa narození: 
adresa pobytu: 

Druh ˇ ˇ d10ž.d0k1.t0tožn0sti: Občanská nrñknr 
Pra 4 niiúhiflaiii 10.2021 




