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Kupní smlouva

uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi následujícími
smluvními stranami:

Železárny-Annahutte, spol. s r.o.,

se sídlem Dolní 3137/100, Prostějov, PSČ 796 01,
IČ: 005 46 542, DIČ: CZ00546542,
zastoupená jednatelem společnosti Ing. Liborem Svobodou a prokuristou společnosti Bc. Tomášem
Koněvalíkem, MSc,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 22329,
jako prodávající na straně jedné,

(dále jen „Prodávající'1)

a

Statutární město Prostějov,
se sídlem nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov, PSČ 796 01,
IČ: 002 88 659, DIČ: CZ00288659,

zastoupené náměstkem primátorky Mgr. Jiří Pospíšilem na základě plné moci ze dne 06.10.2015,
jako kupující na straně druhé,

(dále jen „Kupující"),

společně také jako „Smluvní strany" a jednotlivě každá zvlášť jako „Smluvní strana",

v tomto znění:

I.

Prodávající je v souladu s nabývacím titulem uvedeným v části E LV č. 959 pro k.ú. a obec
Kralice na Hané výlučným vlastníkem pozemků p.č. 310/2 o výměře 640 m2, p.č. 310/3 o výměře 935
m2, p.č. 310/6 o výměře 20364 m2, p.č. 310/18 o výměře 49591 m2 a p.č. 310/19 o výměře 361 m2,
vše v katastrálním území Kralice na Hané, obec Kralice na Hané, zapsaných v katastru nemovitostí
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, na LV č. 959 pro

katastrální území a obec Kralice na Hané. Dále je prodávající v souladu s nabývacím titulem
uvedeným v části E LV č. 5400 pro k.ú. a obec Prostějov výlučným vlastníkem pozemků p.č. 7428/45
o výměře 1194 m2, p.č. 8265 o výměře 2149 m2, p.č. 8266 o výměře 1652 m2, p.č. 8267/1 o výměře
842 m2 a p.č. 8268/2 o výměře 4622 m2, vše v katastrálním území Prostějov, obec Prostějov,
zapsaných v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště
Prostějov, na LV č. 5400 pro katastrální území a obec Prostějov.

Prodávající prodává touto smlouvou Kupujícímu pozemky uvedené v čl. I. této smlouvy (dále též
„Předmět převodu"), se všemi právy a povinnostmi, součástmi a příslušenstvím, ve stavu ke dni
podpisu této smlouvy tak, jak je oběma smluvním stranám znám, a Kupující tyto pozemky do svého
vlastnictví přijímá a zavazuje se zaplatit za ně Prodávajícímu kupní cenu ve výši a za podmínek
uvedených v článku III. této smlouvy.

III.

1. Kupní cena za Předmět převodu byla Smluvními stranami dohodnuta ve výši 300 Kč/m2 pozemku,
tj. celkem 24.705.000 Kč (slovy dvacetčtyřimilionůsedmsetpěttisíc korun českých).

2. Kupní cenu ve výši 24.705.000 Kč se Kupující zavazuje zaplatit na účet Prodávajícího č.ú.
450482/0800 vedený u České spořitelny, a.s., pobočka Olomouc, následovně:
- část kupní ceny ve výši 24.210.900 Kč (98%) zaplatí Kupující do 14 dnů po provedení vkladu

vlastnického práva dle této kupní smlouvy do katastru nemovitostí vedeného u Katastrálního
úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Prostějov,
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- část kupní ceny ve výši 494.100 (2%) zaplatí Kupující do 14 dnů po připsání finanční částky
ve výši 494.100 Kč ze strany Prodávajícího na účet Kupujícího č.ú. 19-1505517309/0800, var.

symbol 5005000516 vedený u České spořitelny, a.s., pobočka Prostějov, v souladu
s podmínkami sjednanými v čl. VI. této smlouvy.

Prodávající i Kupující s výše uvedeným způsobem zaplacení kupní ceny souhlasí.

IV.

1. Prodávající prohlašuje, že:

a) na Předmětu převodu neexistují a nevážnou ke dni podpisu této smlouvy žádná zástavní
práva, nájemní práva, věcná břemena ani jiné právní povinnosti vyjma věcného předkupního
práva zřízeného ve prospěch Statutárního města Prostějova, věcného práva zákazu zcizení
nebo zatížení zřízeného ve prospěch Statutárního města Prostějova, věcného břemene
zřízeného ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., za účelem
umístění, provozu, údržby a oprav podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě na

částech pozemků p.č. 310/3 a p.č. 310/6, oba v k.ú. Kralice na Hané, a vyjma vedení
splaškové kanalizace a vedení sdělovacího kabelu včetně jejich ochranných pásem
nacházejících se na Předmětu převodu.

b) sdělil Stavebnímu úřadu Magistrátu města Prostějova, Odboru dopravy Magistrátu města
Prostějova a Odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova, že upustil od záměru na

výstavbu výrobního areálu na Předmětu převodu a všech s ním souvisejících stavebních
objektů, a že územní rozhodnutí a stavební povolení na tuto stavbu včetně všech
souvisejících stavebních objektů pozbyla platnosti,

c) není proti němu veden žádný soudní spor týkající se Předmětu převodu a nebylo zahájeno
soudní řízení o výkon rozhodnutí, kterým by měl být postižen Předmět převodu, nebo správní
řízení týkající se Předmětu převodu, a že si není vědom důvodu, na základě kterého by
k zahájení takového řízení mohlo dojít.

d) ode dne podpisu této smlouvy nezatíží Předmět převodu žádnými právy třetích osob, včetně
práv nájemních, a to ať již právy vloženými či zaznamenanými v katastru nemovitostí, tak i
právy v katastru nemovitostí neregistrovanými.

2. Fyzické předání Předmětu převodu Kupujícímu provede Prodávající po povolení vkladu
vlastnického práva k Předmětu převodu dle této smlouvy ve prospěch Kupujícího. Předmět
převodu bude předán ve stavu odpovídajícímu této smlouvě, bez dalších odlišností pro

Kupujícího, v době dohodnuté Smluvními stranami předem, formou písemného předávajícího
protokolu podepsaného oběma Smluvními stranami.

V.

1. Smluvní strany dne 19. 06. 2014 uzavřely Dodatek č. 2 ke Kupní smlouvě č. 2008/16/142 ze dne
23. 06. 2008, kterým bylo mimo jiné zřízeno věcné právo zákazu zcizení nebo zatížení Předmětu
převodu. Vklad věcného práva zákazu zcizení nebo zatížení Předmětu převodu byl proveden na

základě rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Prostějov,
č.j. V-551 0/201 4-709 s právními účinky ke dni 07.07.2014.

2. Smluvní strany se dohodly na zrušení věcného práva zákazu zcizení nebo zatížení Předmětu
převodu uvedeného v odst. 1 tohoto článku.

VI.

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že Prodávající na základě této smlouvy uhradí Kupujícímu
finanční částku ve výši 494.100 Kč (slovy čtyřistačtyřitisícejednosto korun českých), kterou se

Prodávající zavazuje zaslat na účet Kupujícího č.ú. 19-1505517309/0800, var. symbol
5005000516 vedený u České spořitelny, a.s., pobočka Prostějov, nejpozději do 1 měsíce ode dne
podpisu této smlouvy oběma Smluvními stranami.

2. Finanční částka uvedená v odst. 1 tohoto článku je určena k úhradě poloviny daně z nabytí
nemovitých věcí spojené s prodejem Předmětu prodeje dle této kupní smlouvy.

3. Kupující finanční částku uvedenou v odst. 1 tohoto článku přijímá a zavazuje se ji použít k účelu
uvedenému v odst. 2 tohoto článku.

VII.

1. Kupující se zavazuje bezodkladně, nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne podpisu této kupní
smlouvy oběma Smluvními stranami, podat u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální
pracoviště Prostějov, návrh na vklad vlastnického práva k Předmětu převodu a výmazu zákazu
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zcizení nebo zatížení Předmětu převodu dle této smlouvy opatřený jedním vyhotovením této

kupní smlouvy.

2. Kupující prohlašuje, že v případě časové prodlevy při provedení vkladu vlastnického práva

Kupujícího k Předmětu převodu dle této smlouvy do katastru nemovitostí nebude požadovat

uhrazení smluvní pokuty vyplývající z článku IV. odst. 6 Kupní smlouvy č. 2008/16/142 uzavřené

mezi Kupujícím a Prodávajícím dne 23. 06. 2008 ve znění Dodatku č. 2 uzavřeného mezi

Kupujícím a Prodávajícím dne 19. 06. 2014.

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že daň z nabytí nemovitých věcí zaplatí společně a

nerozdílně tak, že každý z účastníků smluvního vztahu zaplatí rovnou polovinu (tedy 2% z kupní

ceny ve výši 494. 100, -Kč).
2. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí dle této

smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o

dani z nabytí nemovitých věcí, bude Kupující jako nabyvatel.

3. Správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva dle této

smlouvy do katastru nemovitostí a výmazu zákazu zcizení nebo zatížení dle této smlouvy z

katastru nemovitostí uhradí Kupující.

O uzavření této smlouvy rozhodlo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvo města Prostějova na svém zasedání dne

06.06.2016 usnesením č. 16140.

1 . Tato smlouva je vyhotovena v českém jazyce.

2. Smluvní vztah založený touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.

3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy je možno učinit písemně, formou vzestupně číslovaných

dodatků ke smlouvě podepsaných oběma Smluvními stranami.

4. Tato smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních majících platnost originálu, z nichž dvě

vyhotovení obdrží Prodávající, tři Kupující a jedno vyhotovení je určeno pro Katastrální úřad pro

Olomoucký kraj.

5. Stanou-li se jednotlivá ustanovení této smlouvy neúčinnými nebo neproveditelnými nebo

obsahuje-li tato smlouva mezery, není tímto dotčena účinnost ostatních ustanovení. Namísto

neúčinného nebo neproveditelného ustanovení musí být sjednáno takové účinné ustanovení, které

co možná nejvíce odpovídá smyslu a účelu neúčinného ustanovení.

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

7. Případné právní spory vyplývající z této smlouvy a v souvislosti s ní se Smluvní strany zavazují

řešit především vzájemnou dohodou. Nedojde-li ke vzájemné dohodě, je kterákoliv ze Smluvních

stran oprávněna podat žalobu u věcně a místně příslušného soudu České republiky.

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena

dobrovolně, po vzájemném projednání, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a

srozumitelně, nikoliv pod nátlakem nebo v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci
této smlouvy souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

V Prostějově dne: 9 < 6 . c/úfú? V Prostějově dne: j 3. 07 2016

za společnost Železárny-Annahutte, spol. s r.o.: za Statutární město Prostějov:

Vlil.

IX.

X.
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Ověřovací doložka pro isaaiizaci Poř.č: 79607-0027-0099
Podle ovářovac; knihy pošty: Ďržovice



prokurista společnosti
Železámy-Annahutte, spol. s r.o.

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č: 79602-0031-0039
Podlá ověřovací knihy posty; Prostšjov2

Vlastnoručně podepsal: Tomáš Koněvalík
Datum a místo narození 26.06. 1972, Prostějov, CZ
Adresa pobytu; Sedihošt

'

v

Tovární 70, CZ
Druh a č. předlož. dok 1. totožnosti : 20051303
Občanský průkaz

P rostě jov2 dna 30.06.2016
Skyvova Pavlína
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