
Kupní smlouva
uzavřená podle ustanovení * 2128 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku

ve znění pozdějších předpisů

Obec Psáry, zastoupená starostou Milanem Váchou
Sídlo: Pražská 137,25244 Psáry
Bankovní spojení: CS, č.ú. 23734349/0800
ICO: 00241580
jako prodávající

a

Pan
Stanislav Sláma r.č. I ‚ bytem Pod Vápenkou 269, Psáry 252 44
jako kupující

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu

I. Vlastnictví

1. Podle listu vlastnictví č. 10001 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj, pracoviště Praha-západ je prodávající výhradním vlastníkem pozemku
par. č. 1079/19 o výměře 218 m2 - ostatní plocha, v kat. území Psáry obec Psáry, okr.
Praha západ.

2. Geometrickým oddělovacím plánem č. 1328-02223/2015 potvrzeným KU dne 15.6.2015
pod číslem 49/2015 byla z pozemku par. Č. 1079/19 oddělena Část a označena par.č.
1079/23 o výměře 85 m2. Tento GP je nedílnou součástí smlouvy.

3. Předmětem této kupní smlouvy je nově vzniklý pozemek par.č. 1079/23 o výměře 85 m2
v kú Psáry.

4. Prodávající prohlašuje, že na prodávaném pozemku neváznou žádná věcná břemena, ani
omezení vlastnických práv, jiné právní vady, zástavní právo, ani jiná práva třetích osob,
ani tento pozemek není v užívání příp. nájmu třetích osob a z těchto důvodů odpovídá
prodávající za veškerou škodu, která by vzešla z tohoto nepravdivého ujištění.

II. Předmět plnění

1. Prodávající prodává touto kupní smlouvou kupujícímu pozemek par.č. 1079/23 o výměře
85 m2 za částku 800,- Kč/m2 tj. celkem 68 000,- Kč — slovy šedesátosmtísíc korun
českých.
Kupující tuto nemovitost za uvedenou kupní cenu do svého výhradního vlastnictví
kupuje a nabývá.

2. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu převodem na peněžní účet prodávajícího Č.
23734349/0800 VS 107923 do 15 dnů po podpisu kupní smlouvy oběma smluvními
stranami. Návrh na povolení vkladu vlastnického práva bude vložen na příslušný
katastrální úřad do 7 dnů po připsání kupní ceny na účet prodávajícího.



III. Ostatní ustanovení

1 .Návrh na povolení vkladu vlastnického práva podávají společně obě smluvní strany.
2. Poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí nese kupující. Poplatníkem

daně z nabytí nemovitých věcí dle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani
z nabytí nemovitých věcí ~ 1 je převodce; současně je dle výše uvedeného zákona * 32)
povinen podat místně příslušnému správci daně přiznání k dani z převodu nemovitosti.

3. Prodávající seznámil kupujícího se stavem převáděné nemovitosti a kupující
prohlašuje, žeje mu stav nemovitosti dobře znám.

4. Smlouvaje vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž má každý platnost originálu.
5. Prodávající a kupující prohlašují, že si smlouvu přečetli, že byla sepsána dle jejich pravé

a svobodně vůle a nebyla sjednána v tísni, či za nápadně nevýhodných podmínek. Na
důkaz souhlasu s celým textem smlouvy jí vlastnoručně podpisují.

VPsárech dne 2015

Prodávající: Kupující:

Milan Vácha Stanislav Sláma

DOLOŽKA
podle ~ 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů

Prodej pozemku uvedeného v čl. I odst. 3) této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva
obce Psáry č. -2015 dne 2015. Záměr obce Psáry prodat
předmětný pozemek byl zveřejněn předepsaným způsobem v souladu se zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích, a to vyvěšením Po zákonem stanovenou dobu na úřední desce Obecního úřadu Psáry.
Tímto potvrzuji, že byly splněny ve smyslu ~ 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podmínky pro platnost tohoto právního aktu.

Milan Vácha, starosta



VÝKA2 DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Dosavadní stav________ Nový stav

Označeni Výměro pamely Druh pozemku Označeni Výměro pamely Druh pozemku Typ stavby Zpt)s. Porovnáni Se stavem evidence právních vziahü
pozemku pozemku určeni Diiprechá,J z pozemku Čisto listu Výměro ditu [ Označeni

pam. číslem Způsob využěl part. čislem Způsob využiti Způsob využiti výmdr označeného v vlastnici vi I dik,

katastru dďivéjtipoz. ha m
ha in2 ha m

~ nemověosli evidenci [

ostat.pl. 1079/19 I 33 ostat.‘,?. 0 1079/19 10001 I 331079/19 2 18 ostatní ostatní
komunikect komunikact

1079/23 85 ostat.pt. 0 1079/19 10001 85ostatní
komunikacě

~ I

2 18 2 18

GEOMETRICKÝ PLÁN Sleinopisoniňi ůřednioprávnieýzemiměňckýinžesiýr:

pro sná~ pigment. Ing. Ivona Vašáková ~néno, pir~ri: Ing. Ivona Vašáková
rozděleni pozemku ěm c«ávnéný~ Čwo pdožkysezmjnu váwéný~

zeněmě9ckýtb inže~ýnů: 236312008 zaněent6ckýcii iraejiýnů: 238312008

O°~ 15. Četyna 2015 Číslo: 49/2015 Ewe: 24.6. 2015 Číslo: 61/2015
NáIežíoslisi a ~Ýesrcnlí e*tovidá p‘áwiím piflisům, Tlete slflls oi~nn1d‘ gearebick&nu pItro v &oklrm*ké po&bi složenému

v ~snertad kaiasarMn~e &a&j.

V~4iolovlleI: Luboš Jordán Kalabáln( úřad souhlaste oUalovánim parcel. Ověřeni slejnoplsu geomeleichébo plánu v listinné podobi.

U Silnice 71/4, Praha 6
tel.. 603419225

Číslo pIánu- 1328-02223/2015
Okres: Praha-západ KÚ pro Středočeský kraj
Obec Psán, KP Praha-západ

Michaela HrbkováKal. území: Psán, PGP-1153/2015-210
Mapový itt: VSIV-18•3 2015.06.22 09:48:35 CEST
Dmavadiím ulashiíůn pozernba ~ls ponk)tnlta možnost
neznárnlit net erbu 5 pmběhen rannfrsvanych ro‘≠ treni~
M«ě~ožaČe‘ypiedepnar~mz~ndeerr

sl.plotu, abet. tr.

!



— —

Seznam souřadnic (S—JTSK)

Ó. bodu
420—45
420—48

12 Ť
Souřadnice pro zápis

Y X
738185.71 7060702.96
738174.88 1060726,30
738184.70 1060703.90
738 180.62 (060698.58

Poznámka
do KN

kód kv,
3
3
3
8 Ť obal. Ir.

si. plotu

662

. 677

659/3

- --


