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JUDr. Dobromila Alexová, advokátka
593 01 Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo nám.55 tel., fax 566 552 164 IČ 66226759

ČAK 6024 E-mail dobromila@alexova.cz mobil 602 565 740
r-. m

S s: K 5.̂Město Bystřice nad Pernštejnem, IČ 294136, Příční 405, 593 01 Bystřice nad
Pernštejnem, zastoupeno starostou města panem Ing. Karlem Pačiskou,
jako prodávající,

a

pan Jan Zítka, IČ DIČ bytem Zahradní
593 01 Bystřice nad Pernštejne

jako kupující,

uzavírají tuto

kupní smlouvu

o převodu přípojek technické infrastruktury:

i.
1. Město Bystřice nad Pernštejnem uzavřelo jako prodávající s panem Janem

Zítkou jako kupujícím dne 13. září 2017 kupní smlouvu o převodu pozemku
p.č. 2958/86 orná půda v katastrálním území Bystřice nad Pernštejnem, na základě
které byl proveden vklad vlastnického práva u Katastrálního úřadu pro Vysočinu,
Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, pod č.j.V-5043/2017-714. Předmětný
pozemek je ke dnešnímu dni zapsán v katastru nemovitostí u citovaného
katastrálního úřadu na LV č.1154 pro katastrální území a obec Bystřice nad
Pernštejnem.
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2. Přístup je na výše uvedený pozemek zajištěn sousedním pozemkem p.č. 2958/6 
ostatní plocha ve vlastnictví Města Bystřice nad Pernštejnem, zapsaným v katastru 
nemovitostí u citovaného katastrálního úřadu na LV 6.1 pro katastrální území a obec 
Bystřice nad Pernštejnem. Na tomto pozemku vybudovalo Město Bystřice nad 
Pernštejnem jako investor na své náklady hlavní řady technické infrastruktury, 
zkolaudované u Městského úřadu v Bystřici nad Pernštejnem, odbor územního 

plánování a stavebního řádu dne 12.9.2017.

II.
1. Investor Město Bystřice nad Pernštejnem vybudoval mimo uvedené hlavní řady 

technické infrastruktury také navazující technickou infrastrukturu (přípojky) pro 
zajištění výstavby plánované panem Janem Zítkou na pozemku p.č.2958/86 orná 

půda.

2. Jedná se o přípojky technické infrastruktury vybudované na pozemku prodávajícího 
Města Bystřice nad Pernštejnem p.č.2958/6 ostatní plocha od hlavních řadů po 
hranici pozemků p.č.2958/6 ostatní plocha a p.č.2958/86 orná půda v dále 

uvedeném rozsahu:

a) kanalizace o délce 4,55 m, potrubí dvouvrstvé PE 100 RC SDR 11 dle PAS 

1075 d 64, v hodnotě 7 805,62 Kč;
b) vodovod o délce 19,6 m, potrubí vodovodní z PE 100 RC, SDR 17, d 90, dle 

PAS 1077, v hodnotě 23 108,26 Kč;
c) dešťová kanalizace o délce 11,87 m, kanalizační trubka SN 12, dl. 3 m, DN 

200 a revizní šachtu z PVC systém RV typ přímý, DN 400/200 tlak 40 t hl od 
1910 do 2280 mm, v hodnotě 30 054,67 Kč.

3. Vynaložené náklady Města Bystřice nad Pernštejnem na vybudování výše 
uvedených částí infrastruktury činí celkem částku 60 968,55 Kč. Rozsah a umístění 
přípojek technické infrastruktury na pozemku p.č.2958/6 ostatní plocha je vyznačen 

v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této kupní smlouvy.

III.
1. Prodávající Město Bystřice nad Pernštejnem převádí kupujícímu panu Janu 

Zítkovi své výše popsané části technické infrastruktury - přípojky vybudované na 
pozemku p.č.2958/6 ostatní plocha, se všemi součástmi a příslušenstvím, 
za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 60 968,55 Kč 
(šedesáttisícdevětsetšedesátosmkorunčeskýchpadesátpěthaléřů) plus DPH dle 

aktuálně platné sazby, a kupující tyto movité věci přijímá do svého vlastnictví.

2. Dohodnutá kupní cena za převod přípojek bude uhrazena na základě faktury, kterou 
prodávající vystaví a doručí kupujícímu nejpozději do 7 dnů ode dne podpisu této 
kupní smlouvy. Kupující se zavazuje ve fakturou stanovené lhůtě splatnosti 
fakturovanou částku prodávajícímu řádně zaplatit.
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3. Vlastnické právo k předmětu převodu přechází na kupujícího dnem, kdy bude 
dohodnutá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

4. V případě neuhrazení dohodnuté kupní ceny je ve smyslu ustanovení § 1978 
občanského zákoníku prodávající oprávněn odstoupit od této kupní smlouvy, 
nebude-li mu uhrazena celá dohodnutá kupní cena ani v přiměřené lhůtě, dodatečně 

poskytnuté stranou prodávající straně kupující.

IV.
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 

tímto dnem jsou strany svými projevy vůle vázány. Smlouva nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst.1 zákona č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv.

V.
1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma 

smluvními stranami. Smlouva je vyhotovena ve třech originálech, z nichž každá 
strana obdrží po jednom vyhotovení, jedno vyhotovení zůstane ve spise advokátní 
kanceláře jako zpracovatele smlouvy.

VI.
1. O uzavření této kupní smlouvy rozhodlo zastupitelstvo Města Bystřice nad 

Pernštejnem dne 13. prosince 2017 ve smyslu § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, v platném znění.

Účastníci prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetli, že byla sepsána dle jejich 
svobodné a vážné vůle, bez nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho jejich 

vlastnoruční podpisy.

Kupující:Prodávající:
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Jan ZítkaMěsto Bystřice nad Pernštejnem 
Ing. Karel Pačiska, starosta
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Prohlášení o pravosti podpisu
dle § 25a zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění:

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu: 13011/329/2018/V

Já, níže podepsaná JUDr. Dobromila Alexová, advokátka se sídlem v Bystřici nad
Pernštejnem, Masarykovo nám. 55, zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou
advokátní komorou pod ev.č.6024, prohlašuji, že tuto listinu, kterou jsem sam
přede mnou vla čně ve 3 vyhotoveních podepsal pan Jan Zítka, nar.
bytem 93 01 Bystřice nad Pernštejnem, jehož totožnost js
z OP č

V Bystřici nad Pernštejnem dne 7. února 2018

iUDr. DOBROMl/A AL
advokátka f VÁ

—-"'VAKjXV>4,
MASARVKQVOmM 1*

•’93 01 BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM
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