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Lesy České republiky, s.p.
Se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Zápis v OR KS V Hradci Králové, Oddíl AXII, Vložka 540
IČ: 42196451, DIČ; CZ42196451
Zastoupený Ing. Danielem Szórádem, PhD., generálním ředitelem
na Základě pověření zastoupený , ředitelem Lesního Závodu
Židlochovice, Tyršova 1, 667 01 Židlochovice

- jako prodávající na Straně jedné

Ing. Josef Musil, bytem , 664 56 Blučina podíl V2
a
Mgr. Zuzana Musilová, , bytem , 664 51 Šlapanice podíl I/zz

- jako kupující na Straně druhe'

uzavírají podle ustanovení § 2079 a následující Z. č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník

kupní smlouvu na převod vlastnického práva z České republiky

I.

Prodávající prohlašuje, že Česká republika je výlučným vlastníkem a Lesy České republiky,
S.p. mají právo hospodařit S následujícími nemovitými věcmi:

pozemek PKN 465, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 296 m2, jehož Součástí je
stavba, Zemědělská Stavba bez č.p.,
část pozemku PKN 464, podle GP pro rozdělení pozemku č. 528-5/2016 Ze dne
25.2.2016, Geopartner, s.r.o., označená jako pozemek PKN 464/1, ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 436 m2,
část pozemku PKN 467, podle GP pro rozděleni pozemku č. 528-5/2016 Ze dne
25.2.2016, Geopartner, s.r.0., označená jako pozemek PKN 467/1, ostatní plocha,
Ostatní komunikace o výměře 662 m2,
pozemek PKN 470, Orná půda o výměře 775 m2,
pozemek PKN 471, trvalý travní porost o výměře 155 m2,
pozemek PKN 472, orná půda o výměře 897 m2,
pozemek PKN 473, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 190 m2
pozemek PKN 474, ostatní plocha, Ostatní komunikace O výměře 229 m2,

dosud Zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
Katastrálního pracoviště Hustopeče, na LV č. 835 pro k.ú. Diváky, obec Diváky, okres
Břeclav.

Shora uvedené nemovité věci jsou popsány ve Znalecke'rn posudku č. 2588-23/2016 Ze dne
26.4.2016 vypracovaném znalcem
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II.

Prodávající touto Smlouvou prodává a touto Smlouvou již prodal kupujícím do podílového
Spoluvlastnictví nemovité věci uvedené v čl. I. smlouvy, tedy:

0 pozemek PKN 465, Zastavěná plocha a nádvoří o výměře 296 m2, jehož Součástí je
Stavba, Zemědělská Stavba bez č.p.,

0 část pozemku PKN 464, podle GP pro rozdělení pozemku č. 528-5/2016 ze dne
25.2.2016, Geopartner, s.r.O., označená jako pozemek PKN 464/1, ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 436 m2,

0 část pozemku PKN 467, podle GP pro rozdělení pozemku č. 528-5/2016 ze dne
25.2.2016, Geopartner, S.r.0., Označená jako pozemek PKN 467/ 1, ostatní plocha,
ostatni komunikace O výměře 662 m2,
pozemek PKN 470, omá půda o výměře 775 m2,
pozemek PKN 471, trvalý travní porost o výměře 155 m2,
pozemek PKN 472, Orná půda o výměře 897 m2,
pozemek PKN 473, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 190 m2
pozemek PKN 474, ostatni plocha, ostatní komunikace o výměře 229 m2,

dosud Zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
Katastrální pracoviště Hustopeče, na LV č. 835 pro k.ú. Diváky, obec Diváky, okres Břeclav,
Spolu se všemi Součástmi a příslušenstvím tak, jak jsou popsány ve znaleckém posudku č.
2588-23/2016 ze dne 26.4.2016 vypracovaném znalcem Správy a
povinnostrni, jež přecházejí S převodem vlastnictví na kupující, za dohodnutou kupní cenu ve
výši 1.570.000,- Kč (slovy: jeden milion pět set sedmdesát tisic korun českých) a kupující
tyto nemovite' věci za dohodnutou kupní cenu kupují a touto smlouvou již koupili a do
podílového spoluvlastnictví přijímají tak, Že každý z nich kupuje a nabývá Spoluvlastnický
podíl O velikosti ideální ı/z (jedné poloviny) vzhledem k celku předmětných nemovitých věcí.

III.

Kupní cenu ve Výši 1.570.000,- Kč Se kupující zavazují uhradit následujícím Způsobem:

a) první část kupní ceny ve výši 45.000 Kč (Slovy: čtyřicet pět tisíc korun českých) byla
prodávajícímu uhrazena před podpisem této kupní Smlouvy. Smluvní strany Se dohodly, že
Shora uvedenou částku ve výši 45000,- Kč poskytnutou jako jistotu, účastnický poplatek do
výběrového řízení, Započítají v plné výši na úhradu první části kupní ceny;

b) druhou část kupní ceny ve výši 800.000,- Kč (slovy: osm set tisíc korun českých)
kupující uhradí Z prostředků spotřebitelského úvěru u České Spořitelny, as., a to tak, že platbu
Za kupujícího uhradí Česká Spořitelna, a.S. nejpozději do 60 dnů od oboustranného podpisu
kupní Smlouvy na účet prodávajícího vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Židlochovice,
č. ú.:

c) třetí část kupní ceny ve výši 725.000,- Kč (slovy: Sedm Set dvacet pět tisíc korun českých)
kupující uhradí nejpozději do 60 dnů od podpisu kupní Smlouvy na účet prodávajícího vedený
u Komerční banky, as., pobočka Zidlochovice, č. ú.: .
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Pokud nebude kupní cena uhrazena Včas a ve Sjednané výši, je prodávající oprávněn Od této
Smlouvy odstoupit a Strany jsou povinny Vrátit Si navzájem vše, co Ze zaniklé Smlouvy plnily,
s výjimkou částky 45.000,- Kč, jak je uvedeno v čl. 8.4. Podmínek výběrového řízení Ze dne
30. 5. 2016. Kupující v tom případě Se zavazuje hradit veškeré náklady, které prodávajícímu
Vzniknou S tímto odstoupením Od Smlouvy.

IV.

Smluvní strany se dohodly, Že návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
bude podán místně příslušnou organizační jednotkou prodávajícího _ Lesním Závodem
Židlochovice, a to do 14 dnů po úplném zaplacení kupní ceny. V případě neuhrazení kupní
ceny ve shora uvedeném termínu má prodávající právo od této kupní Smlouvy odstoupit.

V.

Prodávající prohlašuje, Že na prodávaných nemovitých věcech neváznou dluhy, zástavní
práva ani jiné povinnosti Prodávající dále prohlašuje, Že předmět převodu není vymezený
jako určený majetek podle zákonač .77/1997 Sb., o Státním podnik, ve Znění pozdějších
předpisů.

Kupující Výslovně prohlašují, Že Se seznámili ke dni podpisu Smlouvy Se Znaleckýrn
posudkem uvedeným v čl. I. této Smlouvy, Se stavem předmětu Smlouvy a Vtomto StaVu
nemovité věci, Včetně Součástí a příslušenství, kupují a do podílového Spoluvlastnictví
přijímají.

Kupující prohlašují, Že mají uzavřenou Smlouvu či dohodu o Změně rozsahu Společného jmění
manželů a nabývají nemovité věci na Základě této kupní smlouvy do podílového Spoluvlastnictví tak,
Že každý z nich kupuje a nabývá Spoluvlastnický podíl O velikosti ideální l/z (jedné poloviny)
vzhledem k celku předmětných nemovitých věcí a kupní cenu Za převod vlastnictví k výše
uvedeným nemovitým věcem uhradí každý kupující Ze Svých výlučných finančních prostředků.
Kupující dále prohlašují, Že mají způsobilost k právnímu jednání.

Pokud se prohlášení kupujících, uvedená ve smlouvě ukáží jako nepravdivá, jsou Lesy České
republiky, S..p oprávněny od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od Smlouvy ze Strany
prodávajícího z jakýchkoliv důvodů není důvodem pro uplatnění jakýchkoliv Sankcí proti
Lesům České republiky, S..p Vpřípadě odstoupení 0d této Smlouvy jsou Smluvní Strany
povinny Vrátit Si navzájem Vše, co ze Zaniklé Smlouvy plnily. Účinky odstoupení nastávaji
dnem následujícím po dni doručení písemného oznámení o odstoupení dmhé Smluvní straně.

VI.

Na Základě této kupní Smlouvy lze zapsat na příslušný list vlastnictví V katastru nemovitostí u
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Hustopeče, na LV č. 835
pro k.ú. Diváky, obec Diváky, okres Břeclav vklad vlastnického práva k převáděným
nemovitým věcem pro kupující.
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VII.

Správní poplatek Za podání návrhu na vklad Zaplatí kupující. Daň Z nabytí nemovitých věcí
uhradí prodávající.

VIII.

Kupující Se zavazují, že Zaplatí Smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, pokud nebude kupní cena
Zaplacena včas a ve sjednané výši, nedohoau-li Se S prodávajícím do 2 pracovních dnů od
vzniku důvodu k jejímu Zaplacení jinak. Uplatněním práva na Smluvní pokutu není dotčeno
právo prodávajícího na náhradu škody vzniklou porušením právních povinností kupující.

IX.

Smluvní Strany Se dále dohodly, že pokud by bylo řízení o povolení Vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí katastrálním úřadem Z jakéhokoliv důvodu uvedeného v čl. IX.
Zastaveno nebo návrh na vklad práva Zamítnut, zavazují Se obě Smluvní Strany k poskytnutí
součinnosti tak, aby byly nedostatky bránící vkladu vlastnického práva odstraněny, případně i
k uzavření nové kupní Smlouvy, která by Svým Obsahem nahrazovala původní kupní Smlouvu
a Splňovala tak požadavky katastrálního úřadu. V případě, Že nebude po přerušení nebo
Zastavení řízení či zamítnutí návrhu na Vklad práva do katastru nemovitostí vloženo vlastnické
právo Ve prospěch kupujících kpředmětu této kupní Smlouvy nejpozději do 3 měsíců od
Oznámení katastrálního úřadu o přerušení nebo Zastavení řízení či Zamítnutí návrhu Oběma
smluvním stranám, mají kupující i prodávající právo Od této smlouvy odstoupit.

Smluvní Strany jsou Si v případě Odstoupení Od této kupní Smlouvy povinny vrátit vzájemně
poskytnuta plnění, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů Ode dne doručení písemného
odstoupení Od Smlouvy.

X.

Tato kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu jejími účastníky a tímto dnem
jsou její účastníci svými projevy vůle Vázání.

Kupující výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby prodávající ve Smyslu příslušných
ustanovení Zák. č. 101/2000 Sb., O Ochraně osobních údajů, ve Znění pozdějších předpisů,
Shromáždil a Zpracoval o kupujících údaje, Zejména jejich jméno a příjmení, rodná čísla a
bydliště, a to Za účelem jejich eventuelního použití při realizaci práv a povinností
prodávajícího a kupujících v Souvislosti s touto kupní smlouvou. K jiným účelům nesmí být
těchto údajů použito.

XI.

Kupní Smlouva je Sepsána V šesti Vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení je určeno pro vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí, jedno Vyhotovení Obdrží bankovní ústav poskytující
spotřebitelský úvěr, dvě vyhotovení obdrží kupující a dvě vyhotovení jsou určena pro
prodávajícího.
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Pokud není v kupní Smlouvě ujednáno jinak, řídí Se vztahy mezi Smluvními Stranami
příslušnými Obecně platnými právními předpisy, Zejména občanským Zákoníkem.
V případě Změny identifikačních údajů smluvních Stran Se tyto zavazují vzájemně Se o těchto
Změnách bez Zbytečne'ho odkladu písemně informovat.

Smluvní Strany prohlašují, že se její obsah Shoduje s Vážnými a Svobodnými projevy vůle a že
nebyla uzavřena v tísni a Za nápadně nevýhodných podmínek a že jejich Způsobilost nebyla
soudem omezena. Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a na důkaz Správnosti a
Souhlasu připojuji prosty omylu Své podpisy.

vžidıøøhøviøính,dnez [15 -10- 2016 vBınčinč,dnęz [15 -10- 2016

Prodávající: Kupující:

Lesy Ceské republiky, S.p.

ředitel Lesního Závodu Židlochovice .....
. Zuzana Musilováš 03
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