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"" __ . Ing. Markéta Kubantová
nar.: 1962, r.Č.:
bytem Praha
č. úČtu:

a

a

Antonin Rohrbach
nar.: 1960, r.č.:
bytem Praha
č. účtu:

Lenka Topoľová
nar.: 1964, r.Č.:
bytem Vrátkov
Č. účtu:

dále jen jako Stra na prodávajícI nebo pouze prodávajkí

a

Z Městská část Praha 10
se sídlem Praha 10, VrŠovická 1429/68, PSČ: 101 38
IČ: 00063941, DIČ: CZ-00063941
zastoupená Ing. Filipem Kouckým,
vedoucím odboru majetkoprávního Úřadu m. č. Praha 10

dále jen jako Strana kupujÍcÍ

byla niže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřena tato

KUPNÍ SMLOUVA
podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

č. smi.: 2017/OMP/0213

ĺ Předmět smlouvy
1.1 ProdávajÍcÍ prohlašuji, že jsou podilovýM spoluvlastníky těchto nemovitostí:

- pozemku označeného jako pozemek p. č. 3925/19 a
- pozemku označeného jako pozemek p. č. 3925/18
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nacházejIcIch se v katastrálním území Strašnice, obci Praha, zapsané na LV č. 17262
pro uvedené katastrální území a obec (dále též Předmětné nemovitosti). velikost
jednotlivých podÍIŮ spduvlastMkŮ na předmětných nemovitostech jsou poté u Ing.
Markéty Kubantové podíl o velikosti '/2, u Antonina Rohrbacha podíl o velikosti '/4 a
u Lenky Topolové podíl o velikosti '/4.

1.2. KupujÍcÍ konstatuje, že podle § 1 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, v platném znění, je hlavni město Praha veřejnoprávní korporaci, která má
vlastní majetek. Podle § 19 odst. 1 zákona Č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
se městským částem, tedy i kupujÍcÍmu svěřují do správý věci z majetku hlavního
města Prahy. podle § 34 odst. 5) zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, poté
městské ústi mohou nabývat věci do vlastnictví hl. m. Prahy a tyto věci se
městským částem svěřují do správy dnem jejich nabytí do vIastnlctvÍ hl. m. Prahy.
S odkazem na výše uvedené jsou Předmětné nemovitosti nabývány do vlastnictví
hl. m. Prahy a kupuýcímu budou dnem jejich nabyti do vlastnictví hl. m. Prahy
svěřeny do správy.

n Prodej nemovltostí
2,1 prodávajÍcÍ touto smlouvou prodávají Předmětné nemovitosti, jak jsou vymezeny

v odst. 1.1 této smlouvy, do výlučného vlastnictví Kupujícího, a to se všemi
součástmi a pňslušenstvim, a KupujÍcÍ vše za kupní cenu uvedenou v odst. 3.1 této
smlouvy do svého výlučného vlastnictví přijímá a kupuje.

2.2 Strana kupujÍcÍ poté prohlašuje, že převod nemovltostÍ, které jsou předmětem této
Smlouvy, schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 10 svým usnesením č.
13/11/2016 ze dne 1.12.2016.

2.3 prodávaýcí se zavazuji převést vlastnické právo k předmětným nemovitostem na
KupujícÍho.

III Kupní cena
3.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že Kupní cena za Předmětné nemovitosti byla

stanovena dohodou smluvních stran na částku ve výši 1.556.000,- KČ,- KČ (slovy:
jeden milion pět set padesát Šest tisíc korun českých). Smluvní strany dále
prohlašují, že Kupní cena byla prodávajíchn Stranou kupujÍcÍ uhrazena již před
podpisem této smlouvy a to následujíchn zpŮsobem:

a) částku ve výši 778.000,- KČ (slovy: sedm set sedmdesát osm tisíc korun
českých) Strana kupuýci z vlastních prostředkŮ uhradila na účet prodávající
Ing. Markéty Kubantové, vedený u České spořitelny, a.s., ČÍslo účtu:
0653942003/0800, pod variabllnÍm symbolem č.: 20170000213;

b) částku ve výši 389.000,- KČ (slovy: tři sta osmdesát devět tiSíC) Strana
kupujÍcÍ z vlastních prostředkŮ uhradila na účet prodávajÍcÍho Antonína
Rohrbacha, vedený u České spořitelny, a.s., číslo účtu: 2152676113/0800, pod
variabilním symbolem: 20170000213;
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C) Částku ve výši 389.000,- KČ (slovy: tři sta osmdesát devět tisíc korun českých)
uhradila Strana kupujÍcÍ z vlastních prostředkŮ uhradila na účet prodávajÍcÍ
Lenky Kpolové, vedený u České spořitelny, a.s., číslo účtu: 1009204143/0800,
pod variabilnIm symbolem: 20170000213.

3.2 prodávajÍcÍ prohlašují, že dnem připsáni kupní ceny na jejich účty, dle ČI. 3.1. této
smlouvy byla kupní cena předmětných nemovitosti řádně a včas uhrazena.

IV Ujednání stran
4.1 Strana kupujki prohlašuje, že jí je znám faktický stav předmětných nemovitosti.
4.2 prodávajid jsou povinni předat Předmětné nemovitosti Straně kupujÍcÍ nejpozději

do 30 dnŮ od provedení vkladu vlastnického práva k Předmětným nemovitostem ve
prospěch Strany kupujÍcÍ, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Na Stranu kupujÍcÍ
přechází nebezpečí škody, nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení stavu předmětných
nemovltostí okamžikem jejich předáni, nebo okamžikem, kdy je Strana kupujÍcÍ
odmítla po předchozí písemné výzvě ze Strany prodávajÍcÍch, převzít. V případě, Že
by prodávajÍcÍ byli v prodlení s předáním předmětných nemovitostí, tj. nepředali by
je ve stanovené lhŮtě j přes výzvu Strany kupujÍcÍ, zavazuji se tito společně a
nerozdílně uhradit Straně kupujÍcÍ smluvní pokutu ve výši 5.000,- kč za každý i
započatý den prodlení s předáním předmětných nemovitostí. Smluvní pokuta je poté
splatná ve IhŮtě lO-ti dnŮ ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě.

4.3 O předání předmětných nemovitostí bude sepsán mezi stranami písemný protokol,
a to na základě výzvy strany kupujÍcÍ.

4.4 prodávajÍcÍ prohlašuji, že v této smlouvě uvádí ohledně předmětných nemovitostí
jen pravdivé skutečnosti a nejsou si vědomi jakékoliv skutečnosti, která by mohla
vést ke zpochybnění jejich vlastnického práva k předmětným nemovitostem;
s předmětnými nemovitostmi mohou disponovat bez omezeni. Prodávajíd dále
prohfašujI, že Předmětné nemovitosti nejsou zatíženy právem třetí osoby, zejména
zástavním právem, budoucím zástavním právem, podzástavním právem, právem
stavby, právem odpovídajÍcÍm věcnému břemeni, předkupním právem, budoucím
výměnkem, omezením převodu nemovité věci, výhradou vlastnického práva,
výhradou práva zpětné koupě, výhradou práva zpětného prodeje, zákazem zcizení
nebo zatÍŽenÍ, výhradou práva lepšího kupce, ujednáním o koupi na zkoušku,
pachtovním právem, právem nájmu Či vzdáním se práva na náhradu Škody na
pozemku, a to ani těmi, které by nebyly patrné z listu vlastnictví; dále prohlašuje,
že na předmětných nemovitostech neváznou žádné nedoplatky daní, správních
poplatkŮ nebo jiné dluhy Či závady, jež by Prodávajickn bránily v převodu
předmětných nemovltosti Straně kupuýcí nebo které by s předmětnými
nemovitostmi přecházely na Stranu kupujIcí. Dále se prodávajÍcÍ zavazují, že
uvedená omezení nevzniknou ani do doby provedení vkladu vlastnického práva dle
této smlouvy. prodávajíd zároveň prohlašují a výslovně ujišťuji Stranu kupuýci, Že
nemají dluhy, které souvisí s předmětnými nemovitostmi a za které by po nabyti
vlastnického práva odpovIdala Strana kupujicI podle § 1893 zák. č. 89/2012 Sb.
Občanského zákoníku.

4.5 Pokud se do 3 let ode dne uzavřeni této kupní smlouvy prokáže jako nepravdivé byť
jediné z tvrzení ProdávajÍcÍch uvedené v ČI. 4 této smlouvy a zároveň se smluvní
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strany ani do 30 dnŮ po prokázání nepravdivosti tvrzení nedohodnou na zpŮsobu
zajištění závazkŮ zatěžujÍcÍch Stranu kupujÍcÍ v dŮsledku nepravdivosti tvrzení
Strany prodávající, může Strana kupujÍcÍ od této smlouvy odstoupit s tím, že JÍ bude
vrácena celá kupní cena a současně se prodávajÍcÍ zavazují zaplatit společně a
nerozdílně Straně kupující smluvní pokutu ve výši 50.000,- KČ, bez ohledu na to,
zda k odstoupeni od smlouvy dojde. Smluvní pokuta je poté splatná ve lhŮtě lO-ti
dnŮ ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě.

4.6 SmluvnÍ strany výslovně vylučuji aplikaci § 1888 odst. 2 občanského zákoníku, tedy
při převodu vlastnického práva k předmětným nemovitostem nedochází k přechodu
dluhu zajištěného předmětnými nemovitostmi na Stranu kupujÍcÍ.

4.7 Na jakýkoliv závazek uhradit smluvní pokutu podle této smlouvy nemá vliv otázka
zaviněni při porušeni smluvní pokutou zajištěných závazkŮ. Ujednáními o smluvní
pokutě obsaženými v této kupní smlouvě není dotčeno právo poškozené smluvní
strany na náhradu Škody zpŮsobené v dŮsledku porušení smluvní pokutou
zajištěných závazkŮ, a to náhrady Škody v plné výši. Odstoupením od smlouvy nebo
zrušením smlouvy není dotČena platnost ani účinnost ujednáni smluvních stran o
smluvních pokutách obsažená v této smlouvě.

4.8 Strana kupuýcÍ zašle tuto smlouvu po jejím uzavření správci registru smluv k
uveřejnění dle zák. Č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Náklady souvlsejicí 6 převodem
5.1. Náklady na správní poplatek za řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí

hradí kupující.
5.2. Daň z nabytí nemovitých věcí v souladu se zákonným opatřením Senátu č.

340/2013 Sb., o dani z nabyti nemovitých věcí, v platném znění, a náklady s tím
souvisejÍcÍ hradí Strana KupujÍcÍ.

VI Závěrečná ujednáni
6.1 Smluvní strany berou na vědomí, Že k převodu vlastnického práva na základě této

smlouvy dojde vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.
6.2 jestliže nedojde ke vkladu vlastnického práva do katastru nemovitosti z dŮvodu

zamÍtnutÍ návrhu Či katastráfní úřad vyzve účastníky k doplnění, zavazuji se smluvní
strany poskytnout si bezodkladně, nejpozději do 14 dnŮ ode dne právni moci
rozhodnuti o zamÍtnutÍ vkladu podle této smlouvy nebo doručení výzvy katastrálního
úřadu, veškerou vzájemnou součinnost potřebnou k odstranění nedostatkŮ
bránících zápisu vlastnického práva Strany kupujÍcÍ podle této smlouvy, příp. uzavřít
novou řádnou kupní smlouvu.

6.3 Smluvní strany se dohodly, že návrh na zahájení řízení o povolení vkladu
vlastnického práva k Předmětným nemovitostem podá Strana kupujÍcÍ nejpozději
do uplynuti jednoho měsíce poté, co bude stejnopis smlouvy vrácen KupujÍcímu z
Magistrátu hlavního města Prahy spolu se souhlasem, resp. prohlášením o věcné
správnosti, s návrhem na povolení vkladu vlastnického práva z této smlouvy v
souladu se zákonem o hlavním městě Praze (dle § 21 Obecně závazné vyhlášky č.
55/2000 Sb., kterou se vydává Statut Hlavního Města Prahy). Smluvní strany se
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dále dohodly, Že Strana kupujícl informuje Stranu prodávajÍcÍ o podání návrhu na
vklad vlastnického práva Strany kupujÍcÍ k předmětným nemovitostem nejpozději
do 5-ti pracovních dnŮ ode dne podáni tohoto návrhu na katastr nemovitostí.
Součástí této informace bude fotokopie podaného návrhu na vklad vlastnického
práva Stranou kupujÍcÍ s potvrzením podáni z podatelny katastrálního úřadu. Do
doby podání návrhu na vklad budou všechna originálnI vyhotoveni této Smlouvy
uložena u Kupuýcího.

6A Tuto kupní sMlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma
smluvními stranami.

6.5 Tato kupní smlouva je vyhotovena v 7 stejnopisech, z nichž minimálně 2 její
vyhotovení budou s ověřenými podpisy ÚČastnÍkŮ. Všechna vyhotovení kupní
smlouvy poté budou po svém podpisu uloženy do úschovy KupujÍcího společně s
návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Návrh na vklad
vlastnického práva podá kupujÍcÍ podle podmínek stanovených v ČI. 6.3. této
smlouvy. KupujÍcÍ se poté zavazuje ve lhŮtě do 3O-ti dnŮ ode dne provederĹÍ zápisu
vkladu vlastnického práva v jeho prospěch zaslat každému z prodávaýcich 1
vyhotoveni kupní smlouvy.

6.6 Smluvní strany shodně prohlašujI, že si tuto kupní smlouvu před jejím podpisem
přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí a uzavIraji ji
svobodně a vážně, nikoliv v tisni ani za nápadně nevýhodných podmínek, vědomy
si všech jejích důs|edků, což stvrzují svými podpisy.

05 -09-2017
V Praze dne

1 4 ··09- 2017
V Praze dne .

prodávajÍcÍ:

Ing. Markéta Kubantová

Kupujícŕ

'ng· '"

vedouc oru
majet ního
Úřadu ké Části Praha

1'L,j.,' , ', ,. -," ,. Ĺ

,Ĺ l

l
l

'- "

.l

'~

1' ,,J

10

Topofová

Kupní unlouva
Stránka 5 z 5



Podle ověřovací knihy ÚMČ Praha 10
poř.č. legalizace 2AJ2294/2017
vlastnoručně podepsal/a
Antonín Rohrbach, 1960, praha
jméno/a, přijmenl, datum a mkto narození žadatele

Praha
adresa místa trva!éhQ pobytu
občanský průkaz
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druh a člsb dokladu
V Praze 10 dne 5.9.2017 Legalizaci provedl/a

Podle ověřovací knihy ÚMČ Praha 10
poř. č. legalizace 2A/2303/2017
vlastnoručně podepsal/a
Lenka Topolová, 1964, Praha 5

jméno/a, pHjmení, datum a místo narozenl žadatele
okr. Kolín,
adresa místa trvalého pobytu
občäňský průkaz
druh a čĺsío dokladu
V Praze 10 dne 5.9.2017

, I")
Lěgalizaci provedl/a

Podle ověřovací knihy ÚMČ Praha 10
poř.č. legalizace 2A/2304/2017
vlastnoručně Podepsal/a
Märkéta Kubantová, 1962, Praha 2

jméno/a, přľjmenl, datum a mlsto narození žadateie

Praha
adresa místä trvaiého pobytu

občäňský přůkaz
druh a ČÍ$(0 dokladu
V Praze 10 dne 5.9.2017 Lěgalizaci provedVa
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