
Kupní smlouva
uzavřená pudle ustanoveni § 2128 a naši. žák. c. 89/2012 Sb.. občanského zákoníku

ve /néni pozdčjšich předpisu

I ng. Jiří Pvcha
r. c.

Kubánské nám. 1320/19. 100 00 Praha
jako prodávající

Obec Psiir}', zastoupená starostou Milanem Váchou
Sídlo: Pražská 137, 252 44 Psárv
Bankovní spojeni: CS, č. ů. 23734349/0800
IČO: 00241580
jako kupující

uzavřeli níže uvedeného dne. měsíce a roku luln kiipni smloiivu

]. Vlastnictví

l. Podle listu vlastnictví č. 1547 v katastru nemovitosti u Katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj, pracoviště Praha-západ je prodávajici mj, výhradním vlastníkem
pozemku par. é. 135/9 o výniére 1060 m3 - zahrada. v kal. ůzemi Dolní Jircany. obec

Psáry, okr. Praha západ.
2. Geometrickým oddělovacím plánein c. I770-UOS09/2016 poivrzenvni KL' dne 14. 5. 2016

byla z pozemku par. c. 135") oddťlena čásl a označena piir. c. 135/14 o \vméře36m;.

OP je nedílnou součásti kupní smlouvy.

11. Předmět plnění

l. Předmětem této kupní smlouv) je po/.einek par.c. I35']4o \ivniérc 3ft m; \ ku l.)i)[ni
Jirčanv.

2. Prodávající prohlašuje, že prodávaný pozemek je zaližcii věcným břemenem pro ChZ
Distribuci, a. s., IC: 24729035 smlouvou ze dne 9. 1. 2012 tak, jak je vyznačeno na LV
1547. Prodávajici dále prohlašuje, že na pozemku není omezeni vlastnických práv ani
jiné právní vady, zástavní právo, ani jiná práva třetích osob, ani tento pozemek neni
v užíváni príp. nájmu třetích osob a z těchto důvodů odpovidá prodávajici /.a \'eskerou
škodu, která by vzešla z tohoto nepravdivého ujišléni.

III. Cena a způsob platby

Prodávající prodává touto kupní smlouvou kupujicimu pozemek par. é. 135/14 o výměre
36 nr v ku Dolní Jirčany za částku stanovenou v znaleckém posudku é. 2161-04/2017
ze dne 24. 2. 2017 , který vypracoval Iny. Jih' Pleyer. /.nalcc v oboru ekononiika a
stavebnictví . resp. dle opravy /. iialeckéhu posudku vvpracovaiii. -hi) dne 9. 5. 2017 za
částku 107 000, - Kč - slovy jednoslusedmlisic korun českvch.



Kupujicí lulo nemovitosl za uvedenou kiipni cenu do svého výhradního vlastniclvi kupuje
a nabývá.
Kupní cena dle odst. l. bude uhrazena zápočtem na částku stanovenou ve smlouvě o
spolupráci mezi obci a vlastníkem pozemku pare, č. 135/9 uvedeného v odst. l, či. l. této
smlouvy. Nebudc-li /ápočel proveden do roka od vkladu práva vlastnického k pozemku
pare. č. 135/14 dle odst. 2. či. I. do kalastru nemovitosti, pak je kupili cena splatná do
jednoho mčsicc od obdrženi výzvy prodávajicihn kupujícímu.

IV. Ostatní ustan()^ťní

Návrh na povoleni vkladu vlastnického práva podepisuji obě strany této smlouvy.
Poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitosti nese kupující. Poplatníkem
dané z nabyti nemovitých věci dle zákonného opatřeni Senátu é. 254/2016 Sb., o dani
x nabyli nemovitých věci § l je nabyvatel; současně je dle § 32 výše uvedeného opatřeni
povinen pixlal mislně přislušnému správci dané přiznáni k dani z nabyti nemovitosti.
Prndávajici se/. nániil kupujíci se sia\'em převáděné nemovitosti a kupujici prohlašuji, že
je jim slav nemovitosti dobře znám.
Smlouvaje vyhotovena ve 3 vyhotoveních, / nichž iná každé platnost originálu.
Prodávající a kupující prohlašuji, že si smlouvu přečetli, že byla sepsána dle jejich pravé
a svobodné \'ůle a nebyla sjednána v tísni, či za iiápadně nevýhodných podmínek. Na
důkaz souhlasu s celým textem smlouvy Ji vlastnoručně podpisuji.

V Psárech dne 2017

Kupující: Prodavaiicí:

Milan Vácha, starosta obce Ing. Jiří Pýcha

DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecni zřízení), ve zněni

pozdějších předpisů

Prodej pozemku uvedeného v či. I odst. 3) této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva
obcePsáryč -2017 dne 2017.
Timld polvr/uii. 7e byly splnény ve smyslil t; 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcich (obecni
/řízeni), ve /.néni po/dčjšich přetlpisů, podmínky pro platnost toholo právniho aktu.

Milan \'acha. ^iarosl;i



_VYKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTI
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Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám nového stavu
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GEOMETRICKÝ PLÁN
pro
fDzděleni pozemku

Vytislovilel: Luboš Jonían

U Stoce 71/4 Praha 6
let. 603 4)3 22S

Cisloplanu- (7711-0080S 016

Okres: Praha-západ

Obec Pséry

KaL územi Dolní Jitčany
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