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KUPNÍ SMLoUVA

Městská část Praha 5
se sídlem: Praha 5, nám. 14. Ííjna738tl4, PSČ150 22
zastoupena: Mgr. Renátou Zajíčkovou,starostkou
ICO: 00063631
DIČ: CZOOO6363L
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

čísloúčtu: 69024-200085732910800
jako prodávajíci na stľaně jedné
(dále j en,,prodávající")

"Sdruženínájemníků domu U Demaľtĺnky4, Pľaha 5"
se sídlem: U Demaľtinky I79Il4, Smíchov, 150 00 Praha 5

zastoupené: Evou Hájkovou, jednatelkou
ICo: 485 51 0ó6
zapsaĺéve spolkovém ľejstříku, vedeného Městským soudem v Ptaze,oddíl L, vložka 4677
jako kupujíci na straně druhé
(dále jen,,kupující)

uzavÍely nížeuveđenéhodne, měsíce a ľoku po vzájemné dohodě ve smyslu $ 2079 a
následujícíchzákona č,.8912012 Sb., občanskýzákoník, ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen
,,občanský zákoník"), tuto

KUPNÍ sMLoUvU (đálejen,,smlouva"):

Čl.I.
Úvodní ustanovení

1.Pľodávajícípľohlašuje,ževsouladusust.$19odst.1a$34odst.3zélkonač.131/2000Sb.,
o hlavním městě Ptaze, vę znění pozdějšíchpředpisů (dále jen ,,zákono hlavním městě Praze"),
vykonává práva a povinnosti vlastníka v rozsahu vymezeném v zákoně a za podmínek
stanovených v zákoně a Statutu hlavního města Prahy k ĺdeálnímtřinácti šestnáctĺnám
pozemku parc. č.4005o druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú.Smíchov, obci
Praha, zapsaného u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastľálnípracoviště Praha,
na listu vlastnictví č).2252

(uvedený spoluvlastnický podíl k pozemku dźiętéži jako ,,Spoluvlastnický podíl" nebo
,,Předmět koupě").

2. Prodej Spoluvlastnického podílu dle tétosmlouvy byl schválen na 19. zasedáníZastupitelstva
městské části Praha 5, dne 14.9.2O2I, usnesením č.ZMČltg/Izlzozl,když záměiprodeje
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Spoluvlastnické ho podí lu byl v souladu s ustanovení m $ 36 odst. I zź l<ona o hlavní m městě
Praze' zveřejněn na ú řední  desce Úradu městské  č ásti Praha 5 ve dnech od 2.8. do 20. 8. 2O2I.

č l. n.
Pľ ojev vů le smluvní ch stľ an

Prodávají ci za podminek stanovených touto smlouvou převádí  Spoluvlastnický podí l podrobně
popsaný v č l. I. odst. 1 té to smlouvy, se vš emi souč ástmi, pří sluš enství m' právy a povinnostmi na
kupují cí ho, a to zalolpni cenu podle ělánku III. té to smlouvy a kupují cí  tento Spoluvlastnický
poďil za uvedenou kupní  cenu přijí má do své ho vlastnictví  ve stavu, v jaké m se ke dni podpisu
té to smlouvy ĺ acházi, tak jak stojí  a lež i, tj. ve smyslu $ 1918 obč anské ho zĺ í koní ku, a to jak
z hlediska technické ho, tak z hlediska právní ho.

Č l ĺ u.
Kupní  cena a její  ú hľ ada

1. Smluvní  strany si ujednávají  kupní  cenu za Spoluvlastnický podí l ve výš i stanovené
nazź lk|adě znalecké ho posudku č . 597l - 16712I, vypracované ho dne 22. 5.202l Ing. Janem
Beneš em, znalcem v oboru ekonomika' ceny a odhady se zvláš tní  specializací  na oceňování
nemovitostí , ve výš i I 522 660 Kč  (slovy:jeden milion pět set dvacet dva tisí ce š est set š edesát
korun č eských).

2' Kupní  cena dle předchozí ho odstavce bude zaplacena na ú č et prodávají cí ho č ). 69024-
2ooo857329l080o, vedené ho u Č eské  spořitelny, a. s.' VS 3118800621, KS 558,
do jednadvaceti (2I) dnů  od doruč ení  výzvy k ú hradě výš e uvedené  kupní  ceny kupují cí mu.
Tato výzva bude kupují cí mu prodávají cim zaslź lna neprodleně poté , kdy bude pľ odávají cí mu
v souladu s ust. $ 21 odst. l obecně ztwazné  vyhláš ky hl. m. Prahy č ,. 5512000 Sb. hl. m. Pľ ahy,
kterou se vydává Statut hlavní ho města Pľ ahy, v platné m znění , doľ uč eno potvľ zení
Magistrátu hl. města Prahy o správnosti návľ hu na vklad vlastnické ho práva ve prospěch
kupují cí ho dle té to smlouvy.

cl. rv.
Prohláš ení  smluvní ch stľ an

1. Prodávají cí  prohlaš uje, ž e na Předmětu koupě neváznou ke dni podpisu té to smlouvy ž ádná
věcná břemena, služ ębnosti, zź stavnipráva ani jiné  právni vađ y č i povinnosti, které  podlé hají
zápisu do katastru nemovitostí .

2. Kupují cí  prohlaš uje, Že shora označ ený pozemek je zastavěn domem č :.p. 179I v k.ú .
Smí chov, ktený je v jeho vlastnictví  a je tedy seznámen se souč asným fyzickým a právnim
stavem Předmětu koupě a nemá pľ oti němu ž ádných námitek.

cl. v.
Návrh na vklad a nabytí  vlastnĺ ctví

1. Smluvní  stľ any se dohodly, ž e návrh na vklad vlastnické ho práva k Předmětu koupě
ve prospěch kupují cí ho do katastru nemovitostí  (dále jen 

',Návrh 
na vklad") podá prodávají cí
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do patnácti (15) dnů  od uhrazeni kupní  ceny V plné  výš i způ sobem uveden;ił n v č 1. III té to

smlouvy, nejdří ve vš ak po u\trazení  správní ho poplatku kupují cí m dle odst. 2. tohoto č lánku.
Za đ en uhľ azení  kupní  ceny se povaŽuje den připsaní  kupní  ceny Vplné  výš i na ú č et
pľ odávají cí ho uvedený v č l. III té to smlouvy

2. Sprź xrÍ í , poplatek za vklad vlastnické ho ptáva do katastru nemovitosti se zavazuje uhĺ adit
kupují cí  na zák|adé  výzvy prodávají cí ho ve formě kolku nebo finanč ní  hotovosti v pří sluš né
výš i k rukám prodávají cí ho. Dokud tato povinnost kupují cí ho není  splněna, není  prodávají cí
povinen Návrh na vklad dle odst. 1 podat.

3. Kupují cí  nabude vlastnické  pľ ávo k Předmětu koupě na ztkladě rozhodnutí  Katastľ ální ho
ú řadu pro hlavní  město Prahu, Katastrální  pracoviš tě Praha, o povolení  vkladu vlastnické ho
práva k Předmětu.koupě ve prospěch kupují cí ho do katastru nemovitostí  s tim, ž e právní
ú č inky vkladu nastávají  ke dni doruč ení  návrhu na vklad dle té to smlouvy pří sluš né mu
katastrální mu ú řadu. Na kupují cí ho přejdou tí mto dnem vš echna práva a povinnosti týĄici
se Předmětu koupě.

Č l vr.
Odstoupení  od smlouvy a smluvní  pokuĘ

1. Pľ odávají cí  má právo od té to smlouvy odstoupit, nebude-li kupní  cena č i jakákoliv její  č ást
zaplacena tak, jak je uvedeno v č 1. il. odst. 2 té to smlouvy.

2. Kupují cí  má právo ođ  té to smlouvy odstoupit, pokud se prohláš ení  prodávají cí ho dle č l. IV.
odst. 1 té to smlouvy ukáž í  bý nepľ avdivá a na záklađ ě vŚrzvy kupují cí ho nezjedná nápravu
nejpozději do patnácti (15) dnů  od doruč ení té to výzvy.

:. Úĺ ĺ nty odstoupení  nastávají  okamž ikem doruč ení  oznámęní  o odstoupení  od té to smlouvy
druhé  smluvní  straně.

4. Nedojde-li k uhrazení  kupní  ceny dle č l. u. odst. 2 té to smlouvY, je prodávají cí  oprávněn
poŽadovat po kupují cí m ú hľ adu smluvní  pokuty ve výš i 0,25 o/o z ďIuž né  č ásĘ za kaž dý i
započ ,atý den prodlení . Smluvní  strany shodně prohlaš ují , Že výš e sjednanou smluvní  pokutu
považ uji s ohledem na hodnotu předmětu plnění  dle té to smlouvy za přiměřenou. Právo
prodávají cí ho na náhradu š kody č i odstoupení  od smlouvy není  uhrazení m smluvní  pokuty
nikterak dotč eno'

cl. vII.
Povinná ustanovení

1 . Smluvní  strany berou na vědomí , ž eknabýí  ú č innosti té to smlouvy je ĺ ezbýné  její  uveřejnění
v Registru smluv podle $ 5 odst. 2) zź lkonač ,.340lŻ0l5 Sb', o zvláš tní ch podmí nkách ú č innosti
některých smluv, uveřejňování  těchto smluv a o registru smluv' ve znění  pozdějš í ch předpisů ,
a to bezodkladně nejpozději vš ak ve lhů tě do 30 dnů  ode dne podpisu smlouvy poslední
smluvní  stľ anou, které  provede Městská č ,ź st Praha 5. Smluvní  stľ any berou na vědomí , ž e
uveřejnění  osobní ch ú dajů  ve smlouvě uveřejněné  v Registru smluv podle věty první  se děje v
souladu s tí mto zákonem a s č l. 6 odst. 1) pí sm. c) ĺ aÍ í zeni Evropské ho parlamentu a Rady
(EU) 2016/679. Smluvní  strany prohlaš ují , Že skuteč nosti obsaž ené  ve smlouvě nepovaž ují  za
obchodní  tajemství  ve smyslu $ 504 obč anské ho zákoní ku a udělují  svolení  k jejich uŽití  a
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uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalšíchpodmínek.

Kupující Pľodávající:

"Sdruženínájemníkůdomu U DemartiŃy 4,

2. Tímto se ve smyslu ustanovení $ 43 odst. 1 zźlkonać. 1'3112000 Sb., o hlavním městě

ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, žebyly splněny podmínky pro platnost pľá
jednání městskéčásti Praha 5, a to usnesením Zastupitelstva městské ěásti č,.ZMČllglI
ze dríe 14.9.2021.

čl.vnr.
Záxěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č.34012015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnostiněkterých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv,
ve znění pozdějšíchpředpisů.

2. Smluvní strany prohlašují,Že smlouva byla sepsána podle jejich skutečnéa svobodné vůle,
určitě' véĺžněa srozumitelně, nikoli v tísni ani zanápadně nevýhodných podmínek a Že sjejím
obsahem souhlasí, cožpotvrzují svými vlastnoručnímipodpisy.

3. Tato smlouva se vyhotovuje vpočtu sedmi (7) stejnopisů, z ĺichžprodávajíci obdrži pět (5)

stejnopisů, kupujícíjeden (l) stejnopis a jeden (1) stejnopis s úředně ověřenými podpisy bude
přiložen k návľhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

4. Případnézměny a doplňky této smlouvy mohou b;it provedeny pouze formou písemných
číslovanýchdodatků.

5. Smluvní strany se zavazují, že pokud se kteľékoliustanovení smlouvy nebo s ní související
ujednání čijakákoli jejíčást ukážou bý neplatnými, zďźnlivými čise neplatnými nebo
zdánlivými stanou, neovlivní tato skutečnost platnost smlouvy jako takové. V takovém
případě se se smluvní strany zavazuji nahľadit neplatnéěi zdánlivé ustanovení ustanovením
platným, které se sqim účelempokud možno nejvíce podobá neplatnému nebo zdánlivému
ustanovení. obdobně se bude postupovat v případě ostatních zmínénýchnedostatkůsmlouvy
čisouvisejících uj ednání.
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Mgľ. Renát a Zajíěková, starostka


