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LIzaVÍfltj i dle ustanoven * 2079 a násl. zákona č. 89/201 28h., občansk zákon k v pla(nem

Y n ni tu to kupn smlou vn

I.
Prodavaj c prohla uje, e je v souladu s dosavadn mi zápisy v ka[astru neniovitost

vlastn kem pozemku f).č. 4542/140 zasUiv ná plocha a iiadvoř t) v m ře 56 ni2 v kú.
l-lustopeče Li Brna. Popsan pozemek je ZUSlfl O Katastráln ho úřadu pro Jihomoravsk kraj.

KatisIráln pracovi t Í Iiis(opeče 1W lislLI vlastnictv č. 10001 pro obec Flustopeče katastráln

uzemi I ]Luslopeče U HnuL.

11.
Pmdávaj ci loulo smlouvou prodává pozemek uveden v Č l. I této smlouvy, a to pozenieI p.Č .
4542/140 o v m ře 56 rn2 v k.ú. hustopeče u Brna kupuj c mu a kupuj c tento pozemek do

svého vvlučneho vlastnictv kupuje přej ma iii obouslninn dohodnutou kupn cenu.

III.
Kupn cena livia sjcdnana jako cena v nhist a isc obvykla v sOUiadLi S ustanoven m *3 odst.

2 zákona č. I 28/2000 Sh.. zákon O obc ch ve zimn pozdc j di přcdpisLm a Lato Č i I .500. Kč

I ml co je celkem $4.000,- Kč.

Cena nebude nav ena o I)PII. I}glan vybrané nemovite v ci je osvobozeno od dan

z přidané hodnoty dle ustanoven *56 odst. 3) zákona . 235/20018h., O dani J přidLfle

hodnoty ve ZIi i]i R)zd j cl1 předpisu, kdy uplynulo p t 1CL od vydán kolaudačn ho souhlasu

micho apočel u ván stavby.

Spoluu s kupn cenou uhrad kupuj c nahradu za znaleck posudek v částce 5.000, Kč a

5l)mi Ii poplitck spojen s pockLmiini návrhu nim vklad ve v i 1.000, Kč.



Celková částka ve výši 90.004),— Kč (slovy: devadesát tisíc k
učut pro

(lili PodPisu teto smlouvy.

Iv.
I ‘rodávaj íeí prolil ašuje, že na převádcnc nemo I (osLi nevaznou žádné di uhy, závazky či ji na
omezeni, zejména pak zástavní práva či i né pr;ív ni závady a že neprobíhají či nchn )Zí Zidthi
soudní či .1 i ná obdobná řízení, která by moli lit omezit či ohrozit jeho (I ispt )Ziěn Í práv(
s nemovitostmi. Pokud se toto prohIišeiií prodívajiuilio ukáže nepravdivým, odpovídá
prdtuiei kupujícímu za škodu tím zpusohenou.

Kupující prohlašuje, že je mi znám skuíečný stav převaděneho pozemku a že jej V tomto
stavu ku puju. Na prodivanem pozem ku se nachází samostul ul budova lriFostan lee ve
vlustnietvi kupujícího. Prodávající odevzdal předmět prodeje kupujícímu a kupující převzal
předmět prodeje ke dni podpisu této smlouvy.

V.
Návrh na vklad podi prodavající po uhradč částky sanovené v či. III odst. 4 teto smlouvy.
V klad v luswickč ho pravu podle kho k ti piď smlouvy hude pnneden na zák ladě rozhodnul o
povolení vkladu Katastralního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště
II ustopeče. Smluvní struny jsou touto srn louvou vázány již jejím podpisem.

Poplatníkem daně z nabylí nemovitých věcí je nabyvatel, Daňově přiznání R dani z nahvtí
nemovitých věcí podi kupující, a to nej pozdůj I do konce třet ilio kalendářního měs ee
následujícího po kalendářn ím měsíci, v němž byl v katast ni neillovi (osLí pro‘eden vklad
vlastnického prava k nemovité včel a v léto lhutč (lai] z nabyti nemovitých věcí
prostřednictvím zálohy ve výši 4 ‘Á sjednané kupní ceny rovněž uhradí.

VI.
Uěatníei tlo smlouvy žádají, aby Katastrální pracoviště i lustopeče po provedeném řízení
zapsalo dle této kupní smlouvy vklad vlastnického práva k l)oz(‘IiIkti uvedenemti v či. II. Lék
nilouv ve prospěch kupujícího společnosti l.()N Disribuce. as.

Vlastnické právo podle Léto kupní smlouvy nabývá kupující v souladu s ustanovením
občanského zákoníku ziipi seni do veřej něho seznamu (katastr nemovitostí). I rávní účinky zápisu
nastávají L okamžiku, kdy návrh na zápis došel příslušnému katastrálnímu uřadu. Nebezpečí
škody na věci přechází na kupujícího s n; bytím vl istnického práva k nemovi (osLi

Smluvní strany se zavazuji, že pokud přklušný katastrální úřad yzve účastníky R odstranění
případných nedostatku návrhu nu zahájení řízeni pt )volen í vkladu, případně listiny, na základě,
které má být právo zapsáno, vyvinou potřehiioti součinnost k jejich odstranění ve stanovené
I Iiii tě.

že příslušný katastrální úřad v řízeni o po‘olcni vk ladu řízeni zaslaví či zamíl le.
snil nyní sLranv se zavazuji poté uzav tít ve lhutě (10 3Oti kalendářních dní ode dne doručeni
rozhodnutí kaLastrálního úřadu o zastavení či zamítnutí vkladu ohěniii smluvním stranaiii novou
smlouvu s (otožnýni obsahem za stejných cenových podmínek, e které hudou odstraněny
všechny nedostatky, které brái nly IMV )lelli vkladu vlastnického práva dle této smlouvy, hude—li
ti) ulOŽil,



VII.
Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou pinč svépnívní. Po přečtení této smlouvy
prohlašují, že 5 jej íni obsahem souhlasí, že Lato byla podepsdna na zík ladě pravdivých a
dpi nýci] ťidajii, nikoli v tísni či za npadnč nevýhodných podmínek a vyjadřuje jejich pravou a
svobodnou vúli. Na dLikiz toho připojují 5V0 vhtstnoriični podpisy.

5ml tivní strany prohlašují, že smlouva představuje tqil non dohodu o veškerých jejích
náležitostech a neex sLuj Í itileži tost i které by sinl uvni strany neujednaly.

Talo smlouva podlcha uveřejněnÍ dle zákona Č. 340/20 15 Sb., o registru smluv, ve znění
pozdcjích před pisu. Smlou vit nahýví plíti nost dnem podpisu poslední smluvní si rany a

dčinnosli nabývá zveřejněním v reuistru smluv.
Učaslníci léto smlouvy s(uhlasí se zveřejněním léto smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb.,
zákon o rL‘gislru smluv, ve zněni pozdějších předpisů.

uveřejnění teto smlouvy v mustru smltiv zajistí prodavající v souladu s právními předpisy.

I ‘ro případ, že smk uva není uzavírána za přílom n )s( oh u smluvních si ran, plat Í. že sni
nehude uzavřcni, pokud ji nčktcrý i. účastníku podcpíc s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť
nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá sin luv ní strana takovou zminu či odchylku nebo
d datck následně schvál Ĺ

VIII.
Tato kupní smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. I 28/20005h. o obcích v platném
znění a splúujc po mdavkv stimnovene v ustanovení 3o) a 4i tohoto zákona, když výše
uvedená majetková dispozicc byla řadně zveřejněna na úřední desce od 0X.O‘J.20 17 do
25.09.201 7 a pt‘ schválena zastupitelstvem města l-lustopeěe dne 26.04.2018 usnesením
Č. 14/XXIV/IX.

Ix.
Talo smlouva je vyhotovena ve třech stej nopisech O třech listech, kdy ° p )dpisu kupní
sni louvv obd rži jedno ‘vlu Io uní prodivající, jedno vyhotovení kupující a jedno vyhol )venl
bude poti?ito pro vkladové řízení ti příslušného katasi rál ního Ú íidu 5 tím, že pote, co bude

vklad pov den a proveden. zašle kmtasl nil ní úřad řčastniku mn vkladového řízení vy rozuměni o

toni. že vklad vlastnického pni‘ dle télo kupní smlouvy byl do katastru proveden.

Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.

V Hustopečích dne 0.05.20lX V Srně dne ::X!

Prdivající Kupující :
E.ON Djštribuct.

-

I. cc Úl,‘

Mčsio I lusto l. Dislrihu‘ce, a.s.
I‘aedl )i. l—lana l‘oini šilová, starostka města Ing. Jaroslav Strejček, prokunsta


