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830PRt2017
NíŽe uvedeného dne, měsíce a roku uzavírajísmluvní strany

Městská část Praha 5
se sídlem Praha 5, nám. 14. řijna 1381t4, PsČ150 22
tl00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č.Ú.69024-2000857329/0800
zastoupena lng. Pavlem Richterem, starostou Městské části Praha 5

jako strana převodce na straně jedné

(dále jen ,,převodce")

a

jako strana nabyvatele 2 na straně druhé

(dále jen ,,strana nabyvatele 2")

tuto

Smlouvu
o převodu vlastnictví jednotky

a spoluvlastnického podílu k pozemku ě. smlouvy

čl.1.

Úvodní ustanovenĺ

1.1. Hlavníměsto Pľaha jenazákladě ustanovení$ 3zákona č,.172t1991Sb., o přechodu něktených
věcí z majetku tR oo vlastnictvíobcí,ve zněnipozdějších předpisů, vlastníkémmajetku, kteý je
popsán v ěl.2. této smlouvy.

:

'l.2. Městské ěásti Praha 5 je v souladu s ustanovením $ 19 odst. 1 zákona č,.131t2ooo Sb., o hlavním
městě Praze, v platném znění (dále jen ,,zákon o hlavním městě Praze''), svěřen do správy
majetek hlavního 1ě9ta Prahy, ktený jest podrobně popsán v ěl. 2. této smlouvy a kte4ý býl
hlavním městem Prahou svěřen do hospodaření Městské části Praha 5. Ke svěřenĺ do
hoopodaření došlo v souladu s ustanovenĺm $ 8., odst. 2 písm. a) zákona č,.418l1ggo Sb., o
hlavním městě Praze' ve znění pozdějŠíchzměn, za použitíStatutu hlavního města Prahy,
obecně závazná vyhláška ě. 55/2000 sb. HMą ve znění pozdějšíchpředpisů.

'ĺ.3. Městská část Praha 5 podle ustanovení$ 34, odst' 3 zákona o hlavním městě Prazenakládá se
svěřeným majetkem a vykonává práva a povinnosti vlastníka ve vztahu ke svěřenému majetku,
kteý jest podrobně popsán v ěl. 2. této smlouvy.

1.4. Vlastnictví bytové jednotky a spoluvlastnického podílu kpozemku je převáděno na základě a
v souladu se ,,Zásadamĺ pro prodej bytůMěstské části Praha 5" schválenýmĺ usnesením ě.
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13l1812016 ze dne 23.06'2016 (dále jen ,,Zásady")

ćl.2'
Vymezení předmětu převodu

2.1. Strana převodce vykonává práva a povinnosti vlastníka k následujícímusvěřenému majetku:

vymezená dle zákona o vlastnictvĺ bytů, umístěna v 3. nadzemním
podlaŽí budovy sestávající z:

domu čĺslopopisné stoiícína pozemku čísloparcelní způsob wužitĺ
291 297 objekt bydlení
292 296 objekt bydtenÍ

katastrální území:Smíchov
obec: Praha

zapsáno u Katastrálního Úřadu pro hlavníměsto Prahu se sídlem v Praze, Katastrální pracoviště
Praha na příslušnémLV'

2.2. Strana převodce vykonává dále práva a povinnosti vlastníka k podílu o velikosti 865/2'ĺ391 na
svěřeném majetku:

číslopaľcelní druh pgzemku výměra m2
297 zastavěná plocha a nádvoří 582
296 zastavěná plocha a nádvořĺ 404

katastrální Územi: Smíchov
obec: Praha

zapsáno u Katastrálního úřadu pro hlavníměsto Prahu se sídlem v Praze, Katastrální pracoviště
Praha na příslušnémLV.

2.3. Převod nemovitostí dle tétosmlouvy byl schválen Zastupitelstvem Městskéčásti Praha 5 dne
20.6'2017 č.usneseni 1911912017, kdyŽ záměr prodeje výše uvedených nemovitostí byl v
souladu s ustanovením $ 36 odst. 1 zák. č,.13112000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném
znění, zveřejněn na Úřednídesce Městskéčásti Praha 5 dne 1 .3'2017 _2.5.2017.

čl.3.
Popis bytové jednotky a společnýchčástí :

3.1. Bytovou jednotku označenou v předchozím článku tvoří byt o velikosti 3+1 s celkovou podlahovou
plochou bytové jednotky o výměře 86,5 m2, přičemŽ bytová jednotka se skládá z kuchyně 12 m2,
předsíně 13,3 m2, pokoje 27 m2,2. pokoje 15,8 m2, 3' pokoje 13 m2, Wc 1 ,60 m2, koupe|ny 3,8
m2,
vybavení náleŽejícĺ k jednotce: 'lx Vana, 1x WG mísa, 1x umyvadlo, 3x vodovodní baterie, 1x
sporák kombi, 1x kombi kotel, 1x domovní schránka.

S jednotkou je spojeno právo výluěně uŽívat sklepní krji (výměra se nezapočítává)

3'2' K vlastnictví bytové jednotky rovněŽ patří spoluvlastnický podíl o ve]ikosti 865/2í391 na
sÉoleěných částech budovy, kteréŽtočásti budovy jsou společnévlastníkůmvšech jednotek
umístěných v předmětné budově a které tvoří:

- základy včetně izolacĺ
- střecha včetně příslušných klempířských prvků (okapy, Žlaby, oplechování), komĺny
- hlavnísvisléa vodorovné nosné a nenosnékonstrukce
- rozvodykanalizacevčetně kanalizaěnípřípojky
- rozvody elektřiny (aŽ po pojistky pro byty)
- rozvody plynu
- rozvody vody
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_ uýtah, strojovna výtahu
- hromosvod (y)
- společnéantény
- slaboproudé rozvody
Mezi společnéčásti dále patří chodby, schodiště, podesty, sklepnímístnosti, sklepní místnostise sklepními kójemi, místnošt technologie, terasy. --J

Společnéčásti budovy, kteréŽtočásti budovy jsou společnévlastníkůmjen někte4ých jednotek
3.7.

- společnéWc ve 2.-N|_- společnévlastníkůmbj. ć,.2g1lo1a bj. č.2g1lo3
.Svlastnjctvím

jednotky ć.291lO1 je spŤl:Ę9]YvlastńicŘli podíl o velikosti 295/934 na společném
ľ9 u" 2 NP - spolećnévlastníkůmĺi.e. zsilo,l aai' e. źg\joe
.S.vlastnjctvím

jednotky
!. |9ĺĺosje.ńon:q:]lvlasinicty podíl o velikosti 639/934 na spoleěnémWC ve ? NP - společnévlastníkůmbj. č,.2g'1ĺo1abj. č'źg\ios- společnéWC ve 4.-N| _ spoleěné vlastníkům'bl. č).2g11o7 a bj.ě. 291/09

S vlastnicfuím jednotky
|. |unJ "le.poľl:Ę9]!vlastnicŘ1i podíl o velikos ti 47ol774na společném

ľ9 uę 1 NP - společnévlastníkůmą. č,.2gito7 a bj' č.źg|liog
.S 'vlastnictvím

jednotky č.291/09 je sdol^e1.9p-oluulaśfni.ryłoáil o velito sti 304t774na společnémWC ve 4. ryP - společnévlastníkúmbj. 2g1to7 a bj. čzsłĺog- společnéWG ve 2...NP - společńévlastníkůmbi. č,.2g1I12 a bj; č.2g1t13
S vĺastnictvímjednotky ć,- 291I1-2 je spol-el:Ę9]lvlastńicŘy pĹdílo velikosti ĺóslłogna společném
ľ9 u" ? NP - společné-vlastníkůmbJ. č).2g'1I12a bj. č.žg'lĺ13
.S

vlastnictvím jednotky ć,.291I13 je ęóľl:q:]lvlastnĹłý-podíĺo veliko sti 214t409 na spoleěnémWC ve ? !!P - spoleěné vlastníkŮm oi. e' zs\llza oi' 8. źg\ĺB- společnéWG ve 3..NP - spotečnévlastníkůmW1. ć.291t15 a bj, ć.2g1t16
.S .vlastnjctvĺm

jednotky ć,. 291t15 je spol.el:q9]lvlastńicry podíl o velikos ti 1g54o7 na spoleěném
ľ9 uę q NP _ společnévlastníkůmbj. č,.29\t15a bj. č.źg\ĺía

- --":'--"

S vlastnicfuím jednotky č,.291t16 je
'óoj91:Ę{lvlaslnický

pooil o Ýelikosti 212t4o7 na společnémWC ve 3. NP _ spoleěné vlastníkůmbj. č,.2g'1t15 a bj. ě. žg\ĺrc

ěl' 4.
Převod bytové jednotky a pozemku

4'1' Strana převodce touto sm]ouvou převádĺ (prodává) ideální polovinu (%) bytovéjednotky ě,.2g1to5vkatastrálním územíSmíchov, obec Prańa, poorôunc pói."nou věl.2'' a vel' 3. této smlouvy,s veŠkeqýmvybavením a příslušenstvím,sävšemi spôŕnymi p'á"'
" óo-uinno.tmi na tétojednotce váznoucími, Ęménase spoluülastnickým poäilL- u" vysi:łszilzĺág,lo z celku naspolečnýchčástech budovy sestávající se z domďč .p'. 291a čp 292, podrobně popsaných v ěl.2' odst' 2'1'této smlo-uvy, a dále spoluvlastnicr1i poäĺlvá v1isi 4325ĺ2ł391oicelru pozemků č'parc' 297 v katastrálním Území Smíchov a-pozemku č.parc. 296 v katastrálním Území Smíchov,podrobně popsané v čl.2' odst. 2.2. této smlouvy,

' i veskeýń
_

p}i.iuJ"n.tuĺ
spojenými a povinnostmi k těmto pozemkům váznóucím, straně nabyvatele

(dále jen ,,strana nabyvätele í"), která ideálnĺ polovinu (1ĺ2) bytov
podílem na převáoeńycn pozómcích ii'aar- uvedenóu kupní cenu kupuje apřijímá ji do svéhomajetku. - -"-' -_ '_""'

4'2' Strana převodce touto smlouvou převádí (prodává) ideální polovinu (%) bytovéjednotky ě. 2g1toĹvkatastrálnĺm územíSmíchov, obec Praňa, podŕobně |o[."nou vel.z. a vel' 3. této smlouvy,s veškeým vybavením a přísluŠenstvím,'sä všemi spojénymi právy a: povirrnostmĺ na tétojednotce váznoucími, Ęménase spoluviastnickým póáiŕ"' ve výŠi4325ĺ213910 z celku naspoléčnýcnčástech budovy sestávající se z domŕ čp'' źsl-^ě'p' 292, podrobně popsaných v čl.2' odst' 2'1'této smlo-uvy, a dále spoluvlastnicr1i poäĺlve výŠi4325ĺ21391o iceitu pozemků č.parc' 297 v katastrálním Území Smichov a. pozemtu e. parď )gďý Ŕät".ira'ín?'"",ĺ'".íSmíchov,podrobně popsané v ěl.2- odst. 2.2. téio smlouvy,' i veskerym příslušenstvím,
a povinnostmi k těmto pozemkům váznoucím, straně nabyvatele

(dále jen ,,strana nabyvátele 2"), která iaeátnĺ polovinu (1/2) bytov
podílem na převáděných pozemcích zÁ-aat" uvedenou kupní cenu kupuje apřijímá ji do svého majetku.

3



-

čl.5.
Kupnĺ cena

5.1. Smluvní strany si ujednávají celkovou kupní cenu za předmět převodu dle čl.4 tétosmlouvy ve
výši 5 84í 779,00 Kč(slovy:pětmilionůosmsetÖtyřicetjednatisícsedmsetsedmdesátdevět korun
českých).

5.2. Jedná se o osvobození zdanitelného plnění prodeje nemovitostĺ po uplynutí 3 let od nabytí nebo
kolaudace ve smyslu ustanovení $ 56 zákona ě. 23512004 sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném znění.

čl.6.
Splatnost kupní ceny a podmínky jejího placení

6.1. Kupní cenu V celkové výši 5 8ł1 llg,oo Kčuhradí strana nabyvatele 1 a strana nabyvatele 2
straně převodce tak, Že část kupní ceny Ve výši29í 450,_ Kčzaplatila strana nabyvatele 1 a
strana nabyvatele 2 spoleěně straně převodce zálohově před podpisem této smlouvy současně
s podáním nabídky na odkoupenĺ touto smlouvou převáděné bytové jednotky a podílu na
pozemcích.

6.2. ZbývĄícíěást celkové kupní ceny ve výši 5 550 329,00 Kčuhradí strana nabyvatele 1 a strana
nabyvatele 2 straně převodce nejpozději do 40 kalendářních dnůod podpisu této kupní smlouvy,
a to tak, Že částka ve výši2 775 í64,50 Kčbude vyplacena stranou nabyvatele 1 straně
převodce na bankovní účetpřevodce vedený u Českéspořitelny, a. s., č.Ú. 69024-
2000857329/0800, s pouŽitím variabilnĺho symbolu 89029105 a ěáśtkave výši2 775 í64,50 Kě
bude vyplacena stranou nabyvatele 2 straně převodce na bankovní Účet převodce vedený u
Českéspořitelny, a. s., ě. Ú.69024-2000857329/0800, s pouŽitím variabilnĺho symbolu 890291b5.
Uhrada zbyvaýci části kupní ceny je podmínkou pro podání návrhu na vklad vlastnického práva
k předmětu převodu do katastru nemovitostí.

6.3. Nedojde-li k uhrazení zbývajici kupní ceny dle bodu 6.2. tohoto článku ve lhůtě uvedené v odst.
6.2. tohoto článku, je strana převodce oprávněna poŽadovat po straně nabyvatele 1 a straně
nabyvatele 2 Úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1o/o z dluŽné ěástky za każdý den prodlení se
zaplacením kupní ceny.

6.4. Nedojde-li k uhrazenÍ zbývĄicí kupní ceny v termínu dohodnutém ve smlouvě o převodu bytové
jednotky, má prodávajícíprávo na odstoupení od smlouvy poté, co kupujícíani v dodatečné
minimálně čtrnáctidennílhůtě nesplní svou povinnost. V případě odstbupení od smlouvy propadá
kupujícímiuhrazená jistota na úhradu nákladů za přípravu převodu ve prospěch Městské části
Praha 5.

6.5. Lhůtasplatnosti bude dodrŽena, pokud bude kupní cena připsána na Účet strany převodce
nejdéle v poslední den lhůty.

čl.7.
ostatní podmínky převodu

7.1. Strana nabyvatele 1 a strana nabyvatele 2 prohlašují, Že se řádně seznámily se soucasným
fyzickým stavem převáděných nemovitostí.

7.2. Stľana převodce prohlašuje, Že na bytové jednotce převáděné touto smlouvou neváznou Žádná
věcná břemena, zástavnĺ práva nebo jinéprávní povinnosti, které by bránily řádnému uživáni
převáděné nemovitosti a které by nebyly uvedeny v této smlouvě'

7.3. Strana převodce upozorňuje stranu nabyvatele 1 a stranu nabyvatele 2, Že na ně po nabytí
vlastnického práva k bytové jednotce a k podĺlu na pozemcích přejdou práva závazky
platných podpisu y uzavřených se

a správcem objektu, s jednotlivými dodavateli sluŽeb a
správy domu, týkajícíchse předmětné budovy a podílu na pozemcích.
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7.4. Strana nabyvatele 1 a strana nabyvatele 2 budou hradit zálohy za sluŽby a platby spojené
s uŽíváním bytu, včetně příspěvku na správu domu a pozemku, určené Společensfuím, a to ode
dne právnÍch účinků zápisu vkladu změny vlastnického práva k předmětu převodu do katastru
nemovitostí.

čl. 8.
Předání předmětu převodu

8.1' Smluvní strany si ujednávají, Že dojde k fyzickému a k dokladovému předání předmětu převodu
a to poté, kdy nastanou právní Účinky zápisu vkladu změny vlastnického práVa k předmětu
převodu do katastru nemovitostí.

8'2. Strana nabyvatele 1 a strana nabyvatele 2 se zavazĄí převzít předmět převodu ve stavu tak, jak
stojía leŽĺ ke dni uzavřenítéto smlouvy.

8.3. Strana převodce vyzve stranu nabyvatele 1 a stranu nabyvatele 2 kĘzickému předání
předmětu převodu min. 10 dnípřed stanoveným termínem předání.

8.4. o předání bude vyhotoven Protokol o předání a převzetí bytové jednotky, kte4ý bude podepsán
zástupci obou stran.

8.5. odmítne-li strana nabyvatele 1 a strana nabyvatele 2 podepsat Protokol o předání a převzetí
bytové jednotky nebo nedostavĹli se řádně na svolané přejímací ŕizeni, má se za to, Že
nemovitost prodávaná touto smlouvou je ve smyslu předchozích ustanovených tohoto čl. straně
nabyvatele 1 a straně nabyvatele 2 předána ke dni vyhotovení Protokolu o předání stranou
převodce'

ěl. 9.
Vlastnické právo k předmětu převodu

9.'l. Strana nabyvatele 1 a strana nabyvatele 2 nabudou vlastnické právo k předmětu převodu ke dni
právních účinků zápisu vkladu změny vlastnického práva k předmětu převodu do katastru
nemovitostí u Katastrálnĺho úřadu pro hlavní město Prahu se sĺdlem v Praze, Katastrální
pracoviště Praha.

9.2 Smluvní strany touto smlouvou zmocňují společného zmocněnce společnost cENTRA a.s., se
sídlem Plzeňská 3185/5b, Praha 5, lČ: 18628966, k podání návrhu na vklad změny
vlastnického práva k předmětu převodu převáděnému touto smlouvou.

9.3. Návrh na vklad změny vlastnického práva k nemovitostem prodáväným touto smlouvou podá
společný zmocněnec, GENTRA a.s., nejpozději do 10 pracovnĺch dní ode dne kdy mu bude
předán doklad o potvrzení správnosti předkládaného návrhu Magistrátem hlavního města Prahy
a potvrzení o zaplacenícelé kupníceny.

9'4. Účastníci smlouvy se zavazĄi zajistit ve spoleěné součinnosti všechny potřebné úkony vedoucí
k realizaci zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí; věetně odstranění pŕípadných
nedostatků konstatovaných katastrálním úřadem, které by tomuto zápisu bránily.

čl. í0.
Poplatkové náklady

10.1. Strana nabyvatele 1 a strana nabyvatele 2 zaplatlpřed podpisem této smlouvy správní poplatek
za povolení zápisu vkladu změny vlastnického práva do katastru nemovitostí.

ěl. 11'
Závěreěná ustanovenĺ

Přílohu této smlouvy tvoří schémata všech podlaŽí předmětné budovy, ve kteých jsou
zobrazeny a popsány polohy a údaje o podlahových plochácli všech bytových jednotek
nacházejících se v předmětné budově.

5
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11.2. Veškerépodklady zmiňovańé vtéto smlouvě povaŽují smluvní strany za vedlejŠísoučásti této
smlouvy.

11.3. Vpřípadě neplatnosti nebo neúčinnostiněkterého ustanovení tétosmlouvy nebudou dotčena
ostatní ustanovení této smlouvy' jelikoŽ smluvní strany maji zájem na trvání této smlouvy i pro
tento případ.

11.4. Tato smlouva byla sepsána v 6 vyhotoveních, z nichŽ pro potřeby strany převodce budou
pouŽita 3 vyhotovení, pro potřeby strany nabyvatele 1 jedno vyhotovenĺ, pro potřeby strany
nabyvatele 2 jedno vyhotovení a 1 vyhotovení bude pouŽito pro potřeby Úřední. Veškerá
vyhotovení podepsaná všemi smluvními stranami mají právní účinkyoriginálu.

11.5. Smluvní strany prohlašují,Že tato smlouva nebyla ujednána vtísni ani jinak jednostranně
nevýhodných podmínek, Že obsah smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na
důkazsouhlasu s obsahem tétosmlouvy připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany
své vlastnoručnípodpisy.

11'6. Smluvní strany výslovně souhlasí stím, aby tato smlouva byla zveřejněna vregistru smluv za
podmínek zákona ě,. 34012015 Sb., o registru smluv do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy
poslední smluvní stranou. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobnĺch Údajů ve
smlouvě, která bude zveřejněna v registru smluv podle věty první' Smluvnístrany prohlašují, Že
skutečnosti obsaŽené ve smlouvě nepovaŽují za obchodní tajemství ve smyslu s 504
oběanského zákoníku a udělují svolení kjejich uŽití a zveĘněni bezstanovení jakýchkoliv
dalŠíchpodmínek.

11.7. Tímto se ve smyslu ustanovení $ 43 odst. 1 zákona č,.131tzooo Sb., o hlavním městě Praze, ve
znění zákona ě,. 303120'ĺ3 sb., zákon, kteým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
rekodĺfikace soukromého práva, potvrzuje, Že byly splněny podmínky pro platnost právního
jednání městské ěásti Praha 5, a to usnesením zMl 19l19t2O17 dne 20.6.2017 '

v Praze dne 2 $ -**- ?*i7 V Praze dne łs . 8 .2 O'Ą+

6


