
Kupní smlouva

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném
znění (dále jen ,, občanský zákoník") niže uvedeného dne, měsíce a roku.

I. Smluvní strany

Prodávající:

a
Kupující:

Obec Horní Dunajovice
Horní Dunajovice 102,
671 34 Horní Dunajovice
IČO: 00292818
zastoupena: Miloslavem Reiterem, starostou obce
jako prodávající na straně jedné (dále jen ,,Prodávající")

II. Předmět smlouvy

2.1. Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem pozemku - parcely 1189/9, ostatní plocha
- jiná plocha, o výměře 133 m2, v katastrálním území Horní Dunajovice, obci Horní
Dunajovice, zapsaném na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro jihomoravský kraj,
Katastrálni pracoviště Znojmo (dále jen ,,převáděný pozemek") .

III. Kupní cena

3.1. Kupní cena ,,Převáděného pozemku" byla dohodou smluvních stran stanovena na
8 047,00 KČ (slovy osm tisíc čtyřicet sedm korun českých).

3.2. Kupní cenu uhradí kupující při podpisu této smlouvy v hotovosti.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru
nemovitostí a správní poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí zaplatí Kupující, daň
z nabytí nemovitých věcí zaplatí Kupující.

IV. Vlastnictví

4.1. Prodávající prohlašuje, že na ,,Převáděném pozemku" parcele 1189/9 neváznou žádná
věcná či závazková práva, zejména žádné dluhy, zástavní práva, věcná břemena, předkupní
práva, nájemní práva, práva věřitelů vyplývající z nařízeného výkonu rozhodnutí nebo exekuce
ani jiné právní povinnosti.

4.2. prodávající prohlašuje, že není v prodlení s plněním žádných svých závazků vztahujících
se k ,,Převáděnému pozemku", zejména daňových povinností, a není proti ní vedeno ani nehrozí
žádné řízení, které by mohlo ve svém důsledku omezit vlastnické právo Kupujících
k ,,Převáděnému pozemku".



4.3. Dále Prodávající prohlašuje, že na ,,Převáděném pozemku" nejsou žádné faktické vady,
na které by měla povinnost Kupující upozornit.

4.4. prodávající touto Smlouvou prodává Kupujícím do jejich vlastnictví - společného jmění
manželů ,,Převáděný pozemek " uvedený v ČI. 2.1. Smlouvy, a to se všemi součástmi a
příslušenstvím, za dohodnutou kupní cenu uvedenou v článku III. Kupující ,, Převáděný
pozemek," parcelu KN 1189/9 kupují a přijímají do společného jmění manželů.

4.5. Kupující prohlašují, že si ,,převáděný pozemek" prohlédli, seznámili se s jeho stavem
a jako takový jej kupují a přejímají je do společného jmění manželů a zavazují se
uhradit kupní cenu, jak je sjednána touto smlouvou.

V. Vklad do katastru nemovitostí

5.1. Kupující nabudou vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí na základě této smlouvy,
s účinností ke dni podáni návrhu na vklad.

5.2. Zároveň s podpisem této smlouvy podepisují strany návrh na vklad vlastnictví do katastru
nemovitostí.

5.3. Strany vyvinou veškeré úsilí ke splnění účelu této smlouvy a zavazují se, pokud to bude
nutné podle výzvy nebo rozhodnuti Katastrálního úřadu, doplnit nebo změnit tuto smlouvu nebo
uzavřít novou smlouvu, která naplní účel této smlouvy, do 7 dnů ode dne, kdy se o obsahu
výzvy nebo rozhodnutí Katastrálního úřadu dozvěděly. Toto ustanovení se vztahuje přiměřeně
na návrh na vklad do katastru nemovitostí a přílohy.

5.4. Do doby provedení vkladu vlastnictví podle této smlouvy jsou obě strany svými projevy
vůle vázány a zavazují se bez souhlasu druhé strany nepřevést ,,převáděný pozemek" na třetí
osobu, ani jej jakkoliv zatížit nebo sjednávat práva k němu pro třetí osobu.

VI. Předání Nemovitých věcí

6.1. Prodávající se zavazuje předat Kupujícím ,,převáděný pozemek" nejpozdčji do 10 dnů
ode dne, kdy bude povolen vklad vlastnického práva pro Kupující do katastru nemovitosti.

6.2. Nebezpečí náhlého zhoršení na ,,Převáděném pozemku" na Kupující přechází
okamžikem účinků nabytí vlastnického práva k ,,Převáděnému pozemku" .

6.3. Kupující prohlašují, že se seznámili s platným územním plánem obce Horní Dunajovice.

VII. Závěrečná ustanovení

7.1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze Stran obdrží po
jednom, jeden originál se připojí k návrhu na vklad vlastnického práva na Katastrální úřad.

7.2. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu. Tato smlouva může být měněna a
doplňována pouze písemnými dodatky schválenými oběma smluvními Stranami.

7.3. Obec Horní Dunajovice v souladu s ust. § 39 odst. l zákona č. 128/2000Sb., o obcích,
v platném znění, vyvěsila svůj záměr prodat výše uvedený pozemek na úřední desce obecního



úřadu, a to od 19.11.2020 do 7.12.2020 a tento byl schválen zastupitelstvem obce Horní
Dunajovice na řádném zasedání zastupitelstva dne 8.12.2020.

Smluvní strany po přečteni této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují
podpisy.

Prodávající:
Obec Horní Dunajovice
zastoupena Miloslavem Reiterem, starostou obce

l



KUPNÍ SMLOUVA

obec Horní Dunajovice, IČO: 00292818, sídlem Horní Dunajovice č. p. 102, 67134 Horní Dunajovice
zastoupená starostou Miloslavem Reiterem

(dále také jako ,,strana prodávaj/c1¶

a

(dále také jako ,,strana kupuj'ic/")

spolu uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku nás/edujlcl smlouvu:

1.
Úvodní ujednání

1. Strana prodávajici prohlašuje, že je výlučným vlastníkem nás|edujícího pozemku vedeného Katastrálním
úřadem pro jihomoravský kraj, katastrálni pracoviště Znojmo, na lv 10001 pro k.ú. Horní Dunajovice, obec
Horní Dunajovice, a to:

- pozemek p.č. - 2449/2, o výměře 307 m', druh pozemku: ostatní plocha, způsob využiti: jiná plocha

[dále také jen jako ,,předmět převodu"l

2.
Projevy vůle

1. Strana prodávajÍcÍ touto smlouvou prodává straně kupujíci předmět převodu popsaný v či. 1 odst. 1 se
všemi součástmi a příslušenstvím.

2 Strana kupující od strany prodávajÍcÍ kupuje a přijímá předmět převodu popsaný v či. 1 odst. 1 se všemi
součástmi a přis|ušenstvÍm.

3.
Kupní cena

Celková souhrnná kupní cena předmětu převodu je účastníky sjednána ve výši 18.574 Kč (slovy osmnáct tisíc
pět set sedmdesát čtyři koruny české).
Kupní cenu uhradí strana kupujÍcÍ v hotovosti při podpisu smlouvy.

4.
Prohlášeni strany kupujÍcÍ

1. Strana kupujÍcÍ prohlašuje, že si pozemek prohlédla, seznámila s předmět převodu a jako takový jej do svého
vlastnictví přijímá se všemi součástmi a přislušenstvim.

2. Strana kupujici prohlašuje, že se seznámila s platným územním pIánem obce Horní Dunajovice.

5.
Prohlášení strany prodávajIci

1 Strana prodávající potvrzuje, že:
a) při uzavíráni této smlouvy není nikterak omezena v dispozici s předmětem převodu a je oprávněna s tímto

bez omezení a samostatně v plném rozsahu nakládat tak, jak je předpokládáno touto smlouvou,
b) na předmětu převodu neváznou žádná další práva třetích osob,
C) obec Horní Dunajovice v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

vyvěsila svůj záměr prodat pozemek p.č. 2449/2 na úřední desce obecního úřadu, a to od 5.10.2020
do 23.10.2020 a tento byl schválen zastupitelstvem obce Horní Dunajovice na řádném zasedání
zastupitelstva dne 18.11.2020.

6.
Předáni

1. Účastníci se dohodli, že předmět převodu se má za předaný straně kupující dnem, kdy bude katastrálním
úřadem povolen vklad vlastnického práva strany kupující k předmětu převodu: toto ujednání platí i v případě, že
by k faktickému předáni předmětu nedošlo.

2. Nebezpečí škody na předmětu převodu přechází na stranu kupujicí okamžikem předáni předmětu převodu
nebo nedojde-li ze strany prodávajÍcÍ k předáni, pak okamžikem, který se za takové předáni považuje.



7.
Součinnost účastníků

1. Dojde-li k pravomocnému zamítnuti návrhu na vklad vlastnického práva strany kupujíci dle této smlouvy do
katastru nemovitostí nebo k zastavení řízení o povolení jejího vkladu do katastru nemovitosti s tím. že vklad
vlastnického práva strany kupující nebude povolen, jsou účastnici povinni nejpozději do 30 dnů (dodatečná
lhůta) uzavřít spolu novou kupní smlouvu k předmětu převodu se shodným obsahem pouze s doplněním nebo
naopak odstraněním příčin, jež vedly k zastavení řizení či zam itnuti návrhu na vklad.

2. Dojde-li ke zrušení či zániku této smlouvy, nebo jestliže nedojde ani v dodatečné lhůtě k uzavření nové
smlouvy dle odst. 1, zaniká tato smlouva a nejpozději do 30 dnů od takového zániku smlouvy jsou si účastnici
povinni vrátit zpět vše, co od sebe navzájem obdrželi, tedy i vše, co bylo za účastníka druhou smluvní stranou
nebo v její prospěch hrazeno.

8.
Závěrečná ujednáni

1. Návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy podepíše a podá strana prodávajÍcÍ do deseti pracovních
dnů ode dne podpisu této smlouvy.

2. V případě porušení povinnosti strany prodávající dle předchozí věty je strana kupujicí oprávněna od této
smlouvy odstoupit.

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
4. Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně odsouhlasenými a podepsanými dodatky.
5. Tato smlouva se řídí českým právním řádem s vyloučením kolizních norem českého práva.
6. Má-li být dle této smlouvy jakákoli skutečnost oznámena jedním z účastníků druhé smluvní straně, dohodli se

výslovně účastnici, že doporučeně odeslané oznámeni na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví této
smlouvy, které bylo poskytovatelem poštovní služby uloženo na poště, neboť adresát nebyl při doručováni
zastižen, se považuje za řádně učiněné a doručené dnem vyzvednutí takového oznámeni adresátem v dané
úložni lhůtě a v případě, že si jej adresát nevyzvedne ani v této úložní lhůtě, pak nejpozději dnem marného
uplynutí této úložní lhůty.

7. je-li nebo stane-li se některé ustanoveni této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních
ustanoveni této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazuji dohodou
nahradit ustanoveni neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně
zamýšlenému ekonomickému účelu ustanoveni neplatného/neúčinného. Do té doby pIati odpovkjajíci úprava
obecně závazných právních předpisů České republiky.

8. Smluvní strany shodně, výslovně a bez jakýchkoli výhrad prohlašují, že si tuto smlouvu, která plně vyjadřuje
jejich vážnou a svobodnou vůli, přečetly, jsou k tomuto právnímu úkonu způsobilé. tento nečiní v tisni za
nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz svého souhlasu s jejím obsahem niže připojuji své vlastnoruční
podpisy.



Kupní smlouva

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném
znění (dále jen ,, občanský zákoník") níže uvedeného dne, měsíce a roku.

I. Smluvní strany

prodávající:

a

Kupující:

Obec Horní Dunajovice
Horní Dunajovice 102,
671 34 Homí Dunajovice
IČO:00292818
zastoupena: Miloslavem Reiterem, starostou obce
jako prodávající na straně jedné (dále jen ,,Prodávající")

Trvale
(dále jen ,,Kupující")

II. Předmět smlouvy
2.1. Prodávající prohlašuje, Že je vlastníkem pozemku - parcely l 189/10, ostatní plocha
- jiná plocha, o výměře 47 m2 a pozemku - parcely 1189/11 , ostatní plocha - jiná plocha,
o výměře 13 m2 , obě v katastrálním území Horní Dunajovice, obci Horní Dunajovice,
zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro jihomoravský kraj, Katastrální
pracoviště Zno.jmo (dále jen ,,Převáděné pozemky") .

III. Kupní cena

.

3.1. Kupní cena ,,Převáděnýcb pozemků" byla dohodou smluvních stran stanovena na
3630,00 Kč (slovy tři tisíce šest set třicet korun českých).

3.2. Kupní cenu uhradí kupující při podpisu této smlouvy v hotovosti.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru
nemovitosti a správní poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí zaplatí Kupujíct daň
z nabytí nemovitých věcí zaplatí Kupující.

IV. Vlastnictví

4.1. Prodávající prohlašuje, Že na ,,Převáděných pozemcích" parcele l 189/10 a parcele
1189/11 neváznou žádná věcná či závazková práva. zejména Žádné dluhy, zástavní práva,
věcná břemena, předkupní práva. nájemní práva. práva věřitelů vyplývající z nařízeného
výkonu rozhodnutí nebo exekuce ani jiné právní povinnosti.

4.2, Prodávající prohlašuje, že není v prod lení s plněním žádných svých závazků vztahujících
se k ..Převáděným pozemkům". zejména daňových povinností, a není proti ní vedeno ani
nehrozí žádné řízení, které by niohlo ve svém důsledku omezit vlastnické právo Kupujícího
k ,,Převáděným pozemkům".

4.3. Dále Prodávající prohlašuje, že na ,,Převáděných pozemcích" nejsou žádné faktické
vady, na které by měla povinnost Kupujícího upozornit.



4.4. prodávající touto Smlouvou prodává Kupujícímu do jeho vlastnictví ,,Převáděné
pozemky " uvedené v ČI. II, odstavci 2.1. Smlouvy, a to se všemi součástmi a příslušenstvím,
za dohodnutou kupní cenu uvedenou v článku III. Kupující ,, Převádčné pozemky" panely
KN 1189/10 a KN 1189/11 kupuje a přijímá do svého vlastnictví.

4.5. Kupující prohlašují, že si ,,Převáděné pozemky " prohlédl, seznámil se s jejich stavem
a jako takové je kupuje a přejímá do vlastnictví a zavazuji se uhradit kupní cenu, jak
je sjednána touto smlouvou.

V. Vklad do katastru nemovitosti"

5.1. Kupující nabude vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí na základě této smlouvy,
s účinností ke dni podání návrhu na vklad.

5.2. Zároveň s podpisem této smlouvy podepisují strany návrh na vklad vlastnictví do katastru
nemovitostí.

5.3. Strany vyvinou veškeré úsilí ke splnění účelu této smlouvy a zavazují se, pokud to bude
nutné podlevýzvy nebo rozhodnutíKatastrálního úřadu, doplnit nebo změnit tuto smlouvu nebo
uzavřít novou smlouvu, která naplní účel této smlouvy, do 7 dnů ode dne, kdy se o obsahu
výzvy nebo rozhodnutí Katastrálního úřadu dozvěděly. Toto ustanovení se vztahuje přiměřeně
na návrh na vklad do katastru nemovitostí a přílohy.

5.4. Do doby provedení vkladu vlastnictví podle této smlouvy jsou obě strany svými projevy
vůle vázány a zavazu.jí se bez souhlasu druhé strany nepřevést ,,Převáděné pozemky" na třetí
osobu, ani jej jakkoliv zatížit nebo sjednávat práva k nčmu pro třetí osobu.

VI. Předání Nemovitých věcí

6.1. Prodávající se zavazuje předat Kupujícímu ,,Převáděné pozemky" nejpozději do 10 dnů
ode dne, kdy bude povolen vklad vlastnického práva pro Kupující do katastru nemovitosti.

6.2. Nebezpečí náhlého zhoršení na ,,Převáděných pozemcích"' na Kupujícího přechází
okamžikem účinků nabytí vlastnického práva k ,,Převáděným pozemkům" .
6.3. Kupující prohlašuje. Že se seznámil s platným územním plánem obce Horní Dunajovice.

VII. Závěrečná ustanovení

7.1. Tato snilouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž každá ze Stran obdrží po
jednom, jeden originál se připojí k návrhu na vklad vlastnického práva na Katastrální úřad.

7.2. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu. Tato smlouva může být měněna a
doplňována pouze písemnými dodatky schválenými oběma smluvními Stranami.

7.3. Obec Horní Dunajovice v souladu s ust. § 39 odst. l zákona č. 128/2000Sb., o obcích,
v platném znění, vyvěsila svůj záměr prodat výše uvedený pozemek na úřední desce obecního
úřadu,a to od 02.02.2021 do 18.02.2021 a tento byl schválen zastupitelstvem obce Honů
Dunajovice na řádném zasedání zastupitelstva dne 30.3.2021.



Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzuji
podpisy.



Dnešního, tj.: 05.05.2021 dne uzavřely smluvní strany:

Prodávající:

a

Kupující

Obec Horní Dunajovice
se sídlem: Horní Dunajovice 102, PSČ 671 34
IČO: 00292818

Bankovní spojeni: Česká spořitelna a.s,, pobočka Znojmo
ČISIO účtu 1581876389/0800

zastoupena: Miloslavem Reiterem, starostou obce
(dále jen ,,prodávající")

v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník") tuto:

KUPNÍ SMLOUVU O KOUPI NEMOVITOSTI

1. PŘEDMĚT KOUPĚ

1.1 prodávajiá prohlašuje, že je vlastníkem nás|edujíci nemovitosti:

1.1.1 pozemku - parcely katastru nemovitostí č. 2628/12 o výměře 1154 m', s druhem
pozemku trvalý travní porost v katastrálním území Horní Dunajovice, obec Horní
Dunajovice, okres Znojmo, zapsané na LV č. 10001 pro prodávajÍcÍ, vedeném
Katastrálním úřadem pro jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště znojmo
(dále jen ,,nemovitost").

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2,1 Prodávajici prodává Kupujícím do jejich podIlového spduvlastnictvi nemovitost uvedenou
v odstavci 1.1 a Kupujíci tuto nemovitost kupuji a přijknají do svého podílového
spoluvlastnictvĹ každý ideálni polovinu (1/2).

3. PROHLÁŠENÍ

3.1 ProdávajÍcÍ prohlašuje, že

- své vlastnictví k předmětné nemovitosti nepozbyla převodem vlastnického práva na jinou
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osobu ani jiným způsobem, který by nebyl patrný z veřejného seznamu,

- není omezena v nakládáni s předmětnou nemovitosti,

- nemovitost není zastavena ve prospěch jiné osoby ani k ni není zřízeno žádné jiné věcné
právo a

- je oprávněna k tomuto právnímu jednání.

4. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 prodávající prodává Kupujicim nemovitost uvedenou v odstavci 1.1 za celkovou kupní cenu
ve výši 230,-Kč/m' (slovy: dvě stě třicet korun českých za m').

Kupní cenu v plné výši 265 420,-KČ (slovy: dvě stě šedesát pět tisíc čtyři sta dvacet korun
českých) složí KupujicI do deseti (10) pracovních dní od uzavřeni této smlouvy na bankovní
účet prodávající č. 1581876389/0800, vedený u České spořitelny a.s.

4.2 Daň z nabyti nemovitých věci ve vztahu k převáděné nemovitosti hradí KupujÍcÍ. Poplatek za
zápis vkladu vlastnického práva k převáděné nemovitosti hradí Kupující.

4.3 Nezaplatíji Kupujicí kupní cenu Prodávající ve výše uvedené lhůtě, je prodávajicí oprávněna
od této smlouvy odstoupit.

4.4 Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna okamžikem připsáni kupní ceny na bankovní účet
Prodávající.

5. PRÁVNÍ A FAKTICKÝ STAV PŘEVÁDĚNÉ NEMOVITOSTI
5.1 prodávajÍcÍ prohlašuje, že na předmětné nemovitosti neváznou žádné dluhy, zástavní práva,

ostatní věcná nebo jiná práva třetích osob ani jiné právní povinnosti, věcná břemena.
5.2 Kupující prohlašují, že nejsou v exekučním nebo insolvenčnim řízení ani není proti nim

vedeno řízení, jehož výsledkem nebo důsledkem by mohla být neplatnost nebo neúčinnost
zpětného převodu vlastnického práva Kupujících na Prodávající dle dalších ujednáni této
smlouvy. Pokud by tomu tak bylo, je prodávající oprávněna od této smlouvy okamžitě
odstoupit.

5.3 Kupujiä prohlašují, že se seznámili s faktickým stavem nemovitosti. Kupujícň prohlašuji, že
se seznámili s dokumentaci ,,lnženýrsko-geologického posouzeni," která byla v této

lokalitě zpracována společností GEON s.r.o. v r. 2019. Kupující rovněž prohlašuji, že je
jim znám rozsah návrhu vymezeni rozlivu Q100 drobného vodního toku KřepiCky, který
zasahuje na nepatrnou část parcely č. 2628/12. KupujÍcÍ potvrzují, že berou na vědomí
že k parcele č. 2628/12 není přivedena dopravní a technická infrastruktura.

5.4 KupujÍcÍ prohlašují, že se seznámili s právním stavem nemovitosti, tak jak vyplývá
z veřejného seznamu.

5.5 KupujÍcÍ prohlašuji, že nemovitost v tomto stavu přijímají do svého podílového
spoluvlastnicM, každý ideálni polovinu (1/2).
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6. VÝHRADA ZPĚTNÉ KOUPÉ

6.1 Kupující jsou povinni převést na požádání nemovitost prodávajÍcÍ za úplatu ve výši 265 420,-
kč zpět. KupujícI vrátí prodávajÍcÍ nemovitost v nezhoršeném stavu a prodávajÍcÍ vrátí
Kupujíchn kupní cenu: tím jsou vyrovnány i užitky z peněz a plody z nemovitosti snad
vytěžené.

6.2 Výhrada zpětné koupě se sjednává jako právo věcné a vkládá se do veřejného seznamu.

6.3 Výhrada zpětné koupě zavazuje dědice, jakož i ostatní právní nástupce KupujícIch, a to po
dobu deseti let od uzavření této smlouvy.

6.4 prodávající je oprávněna žádat vráceni nemovitosti po Kupujícím nebo jeho právním nástupci
kdykoli po uplynuti dvou let od uzavřeni této smlouvy, pokud v této lhůtě nebude zahájena
stavba rodinného domu na nemovitosti.

6.5 l v případě zahájení stavby rodinného domu na nemovitosti dle předcházejÍcÍho odstavce je
prodávajÍcÍ oprávněna žádat vrácení nemovitosti po Kupujľcích nebo jejich právních
nástupcích, pokud do uplynutí pěti let od uzavření této smlouvy příslušný úřad pravomocně
nevydá kolaudačni souhlas nebo jemu na roveň postavený úřední souhlas pro rodinný dům
stavěný na nemovitosti.

6.6 v případě oprávněného uplatněni výhrady zpětné koupě prodávající v době, kdy je na
nemovitosti stavěn nebo postaven rodinný dúm nebo provedeny jakékoli jiné stavby či úpravy,
jsou KupujícI bezodkladně povinni uvést nemovitost do původn iho stavu, nedohodnou-li se
strany jinak.

6.7 Smluvní strany se mohou písemně shodnout na prodlouženi lhůt v tomto článku této smlouvy,
shledá-li Prodávajicí pro takový postup závažné důvody.

6.8 V případě, že ProdávajÍcÍ uplatni výhradu zpětné koupě a nemovitost bude převedena zpět
na Prodávajici, Kupujici se zavazují nahradit prodávajÍcÍ všechny náklady a poplatky s tím
spojené.

7. PŘEDKUPNÍ PRÁVO

7.1 Smluvní strany tímto sjednávají předkupní právo ve prospěch prodávající.

7.2 Na základě tohoto předkupního práva vzniká KupujIcím povinnost nabídnout nemovitost
Prodávajici ke koupi za kupní cenu sjednanou v této smlouvě, pokud by ji chtěl prodat nebo
darovat třetí osobě (koupěchtivému), nebo ji jakýmkoli jiným způsobem koupěchtivému
úplatně nebo bezúplatně převést do vlastnictví, např. vkladem do základního kapitálu
obchodní společnosti, vložením do svěřeneckého fondu apod.

7.3 Výhrada předkupního práva zavazuje dědice Kupujícich.

7.4 Povinnost KupujIcich nabídnout věc Prodávající ke koupi dospěje uzavřením smlouvy mezi
KupujícÍmi a koupěchtivým. v takovém případě je prodávajÍcÍ oprávněna uplatnit své
předkupní právo u Kupujících, a to oznámením o uplatnění předkupního práva a výzvou
k zasláni písemné nabídky k uzavření kupní smlouvy s oznámením obsahu smlouvy
uzavřené s koupěchtivým.

7.5 Přijme-li prodávajÍcÍ nabídku, uskuteční se koupě za podmínek sjednaných v této smlouvě a
za kupní cenu sjednanou ve smlouvě s koupěchtivým; jeli kupní cena sjednaná Kupujicími
s koupěchtivým vyšší než 265 420,- Kč, uskutečni se koupě mezi Kupujícími jako zavázaným
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z předkupního práva a prodávajĹcÍ jako předkupníkem za cenu ve výši 265 420,- KČ.
prodávajÍcÍ zaplatí kupní cenu Kupujíchnu do tři měsíců po obdržení písemné nabídky
Kupujicího.

7.6 Použití § 2149 odst. 1 občanského zákoníku se vylučuje a sjednává se, že prodávajici není
povinna splnit vůči Kupujícím ostatní podmínky sjednané mezi Kupujľckni a koupěchtivým
v kupní smlouvě kromě zaplaceni kupní ceny v souladu s ujednáním o tomto předkupním
právu v této smlouvě.

7.7 ProdávajÍcÍ je oprávněna domáhat se na koupěchtivém nebo jeho právnímu nástupci. jenž
věc nabyl koupi nebo jiným způsobem, aby mu věc za přIslušnou úplatu ve výši 265 420,- KČ
převedl.

7.8 Předkupní právo se zřizuje jako právo věcné a bude vloženo do veřejného seznamu. Návrh
na vklad předkupního práva je oprávněna navrhnout kterákoli smluvní strana.

7,9 ProdávajÍcÍ se zavazuje vzdát se svého předkupního práva, pokud do pěti let od uzavření
této smlouvy postaví KupujÍcĹ na nemovitosti rodinný dům, pro který v téže lhůtě příslušný
úřad pravomocně vydá kolaudační souhlas nebo jemu na roveň postavený úřední souhlas.
Smluvní strany se mohou písemně shodnout na jiné délce této lhůty, shledá-li prodávající pro
takový postup závažné důvody.

7.10 V případě, že Prodávající uplatní předkupní právo a nemovitost bude převedena zpět na
prodávající, KupujÍcÍ se zavazují nahradit prodávající všechny náklady a poplatky s tím
spojené.

8. NABYTÍ VLASTNICTVÍ

8.1 Vlastnictví nabývají KupujÍcÍ vkladem vlastnického práva do veřejného seznamu. prodávající
podá návrh na zahájeni vkladového řízení do deseti pracovních dnů po připsání kupní ceny
na výše uvedený bankovní účet. Smluvní strany se zavazují poskytnout si v řízeni potřebnou
součinnost.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Na základě této smlouvy lze zapsat vlastnické právo k převáděné nemovitosti ve prospěch
Kupujících.

9.2. Smluvní strany jsou svým projevem vůle převést nemovitost podle této smlouvy vázány i
tehdy, pokud by příslušný úřad na základě této smlouvy nevložil vlastnické právo KupujÍcích
k nemovitosti. V takovém případě se smluvní strany zavazují tuto smlouvu upravit tak, aby
na jejím základě bylo možné vložit vlastnické právo Kupujících k nemovitosti dle odst. 1.1
této smlouvy.

9.3. V záležitostech touto smlouvou neupravených se právní vztah mezi smluvními stranami řídí
obecně závaznými předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

9.4. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků opatřených datem
a podpisy obou smluvních stran. jiná forma její změny se vylučuje.

9.5. V případě, že některé ustanoveni této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní
ustanovení této smlouvy účinná, Smluvní strany se zavazuji nahradit neúčinné ustanoveni
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této smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe
obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného.

9.6. Záměr obce Horní Dunajovice prodat nemovitost byl vyvěšen na úřední desce od 01.04.2021
do 16.04.2021 a schválen zastupitelstvem obce dne 03.05.2021.

9.7. Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platnosti originálu, z nichž každá smluvní
strana obdrží 1 stejnopis a 1 stejnopis je určen pro vkladové řízeni.

NA DŮKAZ TOHO, že smluvní strany s obsahem této smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazuji se
k jejímu plněni, připojuji své podpisy a prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich
svobodné a vážné vůle.
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Kupní smlouva

uzavřená dle ustanoveni § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném
znění (dále jen ,, občanský zákoník"') níže uvedeného dne, měsíce a roku.

I. Smluvní strany

Prodávající:

a
Kupující:

Obec Horní Dunajovice
Horní Dunajovice 102,
671 34 Horní Dunajovice
IČO: 00292818
zastoupena: ' Miloslavem Reiterem, gtarostou obce
jako prodávající na straně .jedné (dále jen ,,Prodávající")

II. Předmět smlouvy

2. l. Prod ávající prohlašuje, že je vlastníkem pozemku - parcely l 186/5. ostatní plocha
- jiná plocha. o výměře 26 m2, v katastrálním území Horní Dunajovice, obci Horní
Dunajovice, zapsaném na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro jihomoravský kraj,
Katastrální pracoviště Znojmo (dále jen ,.Převáděný pozemek") .

III. Kupní cena

3.]. Kupní cena ..Převáděného pozemku" byla dohodou smluvních stran stanovena na
l 573,00 Kč (slovy tisíc pět set sedmdesát tři koruny české).

3.2. Kupní cenu uhradí kupující při podpisu této smlouvy v hotovosti.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru
nemovitostí a správní poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí zaplatí Kupující, daň
z nabytí nemovitých věcí zaplatí Kupující.

IV. Vlastnictví

4.1. Prodávající prohlašuje, že na ,,Převáděném pozemku," parcele 1186/5 neváznou žádná
věcná či závazková práva. zejména žádné dluhy, zástavní práva, věcná břemena, předkupní
práva, nájemní práva, práva věřitelů vyplývající z naříZeného výkonu rozhodnutí nebo exekuce
ani jiné právní povinnosti.

4.2. Prodávající prohlašuje, že není v prodlení s plněním žádných svých závazků vztahujících
se k ,,Převáděnému pozemku", zejména daňových povinností. a není proti ní vedeno ani nehrozí
žádné řízení, které by mohlo ve svém důsledku omezit vlastnické právo Kupujících
k ..Převáděnému pozemku"'.



4.3. Dále Prodávající prohlašuje. že na ,,Převáděném pozemku" nejsou žádné faktické vady.
na které by měla povinnost Kupující upozornit.

4.4. Prodávající touto Smlouvou prodává Kupujícím do jejich vlastnictví - společného jmění
manželů ,,Převáděný pozemek " uvedený v ČI. 2.1. Smlouvy, a to se všemi součástmi a
příslušenstvím. za dohodnutou kupní cenu uvedenou v článku III. Kupující ,, Převáděný
pozemek," parcelu KN 1186/5 kupují a přijímají do společného jmění manželů.

4.5. Kupující prohlašují, Že si ,,Převáděný pozemek" prohlédli, seznámili se s jeho stavem
a jako takový jej kupuji a přejímají je do společného jmění manželů a zavazují se
uhradit kupní cenu, jak je sjednána touto smlouvou.

V. Vklad do katastru nemovitostí

5.1. Kupující nabydou vlastnictví vkladem do katastru nemovitosti na základě této smlouvy,
s účinností ke dnipodání návrhu na vklad.

5.2. Zároveň s podpisem této smlouvy podepisují strany návrh na vklad vlastnictví do katastru
nemovitostí.

5.3. Strany vyvinou veškeré úsilí ke splnění účelu této smlouvy a zavazují se, pokud to bude
nutné podle výzvy nebo rozhodnutí Katastrálního úřadu, doplnit nebo změnit tuto smlouvu nebo
uzavřít novou smlouvu, která naplní účel této smlouvy. do 7 dnů ode dne, kdy se o obsahu
výzvy nebo rozhodnuti Katastrálního úřadu dozvěděly. Toto ustanovení se vztahuje přiměřeně
na návrh na vklad do katastru nemovitostí a přílohy.

5.4. Do doby provedení vkladu vlastnictví podle této smlouvy jsou obě strany svými projevy
vůle vázány a zavazuji se bez souhlasu druhé strany nepřevést ,,Převáděný pozemek" na třetí
osobu, ani jej jakkoliv zatížit nebo sjednávat práva k němu pro třetí osobu.

VI. Předání Nemovitých věcí

6.1. Prodávající se zavazuje předat Kupujícím ,,Převáděný pozemek" nejpozději do 10 dnů
ode dne, kdy bude povolen vklad vlastnického práva pro Kupující do katastru nemovitostí.
6.2. Nebezpečí náhlého zhoršení na ,,Převáděném pozemku" na Kupující přechází
okamžikem účinků nabytí vlastnického práva k ,,Převáděnému pozemku'" .
6.3. Kupující prohlašují. Že se seznámili s platným územním plánem obce Horní Dunajovice.

VII. Závěrečná ustanovení

7.1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze Stran obdrží po
jednorrl jeden originál se připojí k návrhu na vklad vlastnického práva na Katastrální úřad.

7.2. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu. Tato smlouva může být měněna a
doplňována pouze písemnými dodatky schválenými oběma smluvními Stranami.

7.3. Obec Horní Dunajovice v souladu s ust. § 39 odst. l zákona č. 128/2000Sb., o obcích,
v platném znění, vyvěsila svůj záměr prodat Převáděný pozemek na úřední desce obecního



úřadu, a to od 01.04.2021 do 16.04.2021 a tento byl schválen zastupitelstvem obce Horní
Dunajovice na řádném zasedání zastupitelstva dne 3.5.2021.

Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašuji. že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují
podpisy.



Kupní smlouva

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném
znění (dále jen ,, občanský zákoník") níže uvedeného dne, měsíce a roku.

I. Smluvní strany

Prodávající:

a

Kupující:

Obec Horní Dunajovice
Horní Dunajovice 102,
671 34 Horní Dunajovice
IČO: 00292818
zastoupena: Miloslavem Reiterem, starostou obce
jako prodávající na straně jedné (dále jen ,,Prodávající")

II. Předmět smlouvy
2.1. Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem pozemku - parcely 107/3, ostatní plocha
- jiná plocha. o výměře 27 m' v katastrálním území Horní Dunajovice, obci Horní Dunajovice,
zapsaném na LV č. 10001 u Katasrrálního úřadu pro jihomoravský kraj, Katastrálního
pracoviště Znojmo (dále jen ,,Převáděný pozemek").

III. Kupní cena

3.1. Kupní cena ,,Převáděného pozemku" byla dohodou smluvních stran stanovena na
3267,00 KČ (slovy tři tisíce dvě stě šedesát sedm korun českých).

3.2. Kupní cenu uhradí kupující při podpisu této smlouvy v hotovosti.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru
nemovitostí a správní poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí zaplatí Kupující, daň
z nabytí nemovitých věcí zaplatí Kupující.

lV. Vlastnictví

4.1. Prodávající prohlašuje, že na ,,Převáděném pozemku" parcele 107/3 neváznou žádná
věcná či závazková právm zejména žádné dluhy, zástavní práva, věcná břemena, předkupní
práva, nájemní práva, práva věřitelů vyplývající z nařízeného výkonu rozhodnutí nebo exekuce
ani jiné právní povinnosti.

4.2. Prodávající prohlašuje, že není v prodlení s plněním žádných svých závazků vztahujících
se k ,,Převáděnému pozemku", zejména daňových povinnosti, a není proti ní vedeno ani
nehrozí žádné řízení, které by mohlo ve svém důsledku omezit vlastnické právo Kupující
k ,,Převáděnému pozemku".

4.3. Dále prodávající prohlašuje, že na ,,Převáděném pozemku" nejsou žádné faktické vady,
na které by měla povinnost Kupující upozornit.



4.4. prodávající touto Smlouvou prodává Kupující do jejího vlastnictví ,,Převáděný pozemek"
uvedený v ČI. I!, odstavci 2.1. Smlouvy, a to se všemi součástmi a příslušenstvím. za
dohodnutou kupní cenu uvedenou v článku III. Kupující ,,Převáděný pozemek" parcelu KN
107/3 kupuje a přijímá do svého vlastnictví.

4.5. Kupující prohlašuje, že si ,,Převáděný pozemek" prohlédla, seznámila se s jeho
gtavem a jako takový jej kupuje a přejímá do vlastnictví a zavazuje se uhradit kupní
cenu. jak je sjednána touto smlouvou.

V. Vklad do katastru nemovitostí

5.1. Kupující nabude vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí na základě této smlouvy,
s účinností ke dni podání návrhu na vklad.

5.2. Zároveň s podpisem této smlouvy podepisují strany návrh na vklad vlastnictví do katastru
nemovitostí.

5.3. Strany vyvinou veškeré úsilí ke splnění účelu této smlouvy a zavazuji se, pokud to bude
nutné podle výzvy nebo rozhodnutí Katastrálního úřadu, doplnit nebo zmčnittuto smlouvu nebo
uzavřít novou smlouvu, která naplní účel této smlouvy do 7 dnů ode dne, kdy se o obsahu výzvy
nebo rozhodnutí Katastrálního úřadu dozvěděly. Toto ustanovení se vztahuje přiměřeně na
návrh na vklad do katastru nemovitostí.

5.4. Do doby provedení vkladu vlastnictví podle této smlouvy jsou obě strany svými projevy
vůle vázány a zavazují se bez souhlasu druhé strany nepřevést ,,převáděný pozemek" na třetí
osobu. ani jej jakkoliv zatížit nebo sjednávat práva k němu pro třetí osobu.

VI. Předání Nemovitých věcí

6.1. Prodávající se zavazuje předat Kupující ,,Převáděný pozemek" nejpozději do 10 dnů ode
dne, kdy bude povolen vklad vlastnického práva pro Kupující do katastru nemovitostí.

6.2. Nebezpečí náhlého zhoršení na ,,Převáděném pozemku" na Kupující přechází okamžikem
účinků nabytí vlasrnického práva k ,,Převáděnému pozemku".

6.3. Kupující prohlašuje. že se seznámil s platným územním plánem obce Horní Dunajovice.

VII. Závěrečná ustanovení

7.1. Taro smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž každá ze Stran obdrží po
,jednom, .jeden originál se připojí k návrhu na vklad vlastnického práva na Katastrální úřad.

7.2. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu. Tato smlouva může být měněna a
doplňována pouze písemnými dodatky schválenými oběma smluvními Stranami.

7.3. Obec Horní Dunajovice v souladu s ust. § 39 odst. l zákona č. 128/2000Sb., o obcích,
v platném znění, vyvěsila svůj záměr prodat vŠ'še uvedený pozemek na úřední desce obecního
úřadu, a to od 06.05.2021 do 24.05.2021 a tento byl schválen zastupitelstvem obce Horní
Dunajovice na řádném zasedání zastupitelstva dne 2.6.2021.



Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzuji
podpisy.

l



Kupní smlouva

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném
znění (dále jen ,, občanský zákoník") níže uvedeného dne, měsíce a roku.

I. Smluvní strany

Prodávající:

a

Kupující:

Obec Horní Dunajovice
Horní Dunajovice 102.
671 34 Horní Dunajovice
IČO: 00292818
zastoupena: Miloslavem Reiterem, starostou obce
jako prodávající na straně jedné (dále jen ,,Prodávající")

(dále jen ,,Kupující")

II. Předmět smlouvy
2.1. Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem pozemku - parcely 106/5, ostatní plocha
- jiná plocha, o výměře 120 m2 a pozemku - parcely 2070/2, ostatní plocha - jiná plocha,
o výměře 164 m2, obě v katastrálním území Horní Dunajovice, obci Horní Dunajovice,
zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro jihomoravský kraj, Katastrální
pracoviště Znojmo (dále jen ,,Převáděné pozemky") .

III. Kupní cena

3.1. Kupní cena ,,Převáděných pozemků" byla dohodou smluvních stran stanovena na
14.200,00 KČ (slovy čtrnáct tisíc dvě stě korun českých).

3.2. Kupní cenu uhradí kupující při podpisu této smlouvy v hotovosti.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru
nemovitostí a správní poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí zaplatí Kupující.

IV. Vlastnictví

4,1. Prodávající prohlašuje, že na ,,Převáděných pozemcích" parcele 106/5 a parcele
2070/2 neváznou žádná věcná či závazková práva, zejména žádné dluhy, zástavní práva, věcná
břemena, předkupní práva, nájemní práva, práva věřitelů vyplývající z nařízeného výkonu
rozhodnutí nebo exekuce ani jiné právní povinnosti.

4.2. Prodávající prohlašuje, že není v prodlení s plněním žádných svých závazků vztahujících
se k ,,Převáděným pozemkům", zejména daňových povinností, a není proti ní vedeno ani
nehrozí žádné řízení, které by mohlo ve svém důsledku omezit vlastnické právo Kupujícího
k ,,Převáděným pozemkům".

4.3. Dále Prodávající prohlašuje, že na ,,Převáděných pozemcích" nejsou Žádné faktické
vady, na které by měla povinnost Kupujícího upozornit.



4.4. prodávající touto Smlouvou prodává Kupujícímu do jeho vlastnictví ,,Převáděné
pozemky " uvedené v ČI. Il, odstavci 2.1. Smlouvy, a to se všemi součástmi a přísluŠenstvím,
za dohodnutou kupní cenu uvedenou v článku III. Kupující ,,Převáděné pozemky'" parcely
160/5 a 2070/2 kupuje a přijímá do svého vlastnictví.

4.5. Kupující prohlašují, že si ,,Převáděné pozemky " prohlédl, seznámil sc s jejich stavem
a jako takové je kupuje a přejímá do vlastnictví a zavazují se uhradit kupní cenu, jak
je sjednána touto smlouvou.

V. Vklad do katastru nemovitostí

5.1. Kupující nabude vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí na základě této smlouvy,
s účinností ke dni podání návrhu na vklad.

5.2. Zároveň s podpisem této smlouvy podepisují strany návrh na vklad vlastnictví do katastru
nemovitostí.

5.3. Strany vyvinou veškeré úsilí ke splnění účelu této smlouvy a zavazují se, pokud to bude
nutné podle výzvy nebo rozhodnutí Katastrálního úřadu, doplnit nebo změnit tuto smlouvu nebo
uzavřít novou smlouvu, která naplní účel této smlouvy, do 7 dnů ode dne, kdy se o obsahu
výzvy nebo rozhodnutí Katastrálního úřadu dozvěděly. Toto ustanovení se vztahuje přiniěřeně
na návrh na vklad do katastru nemovitostí a přílohy.

5.4. Do doby provedeni vkladu vlastnictví podle této smlouvy jsou obě strany svými projevy
vůle vázány a zavazují se bez souhlasu druhé strany nepřevést ,,Převáděné pozemky" na třetí
osobu, ani jej jakkoliv zatížit nebo sjednávat práva k němu pro třetí osobu.

VI. Předání Nemovitých věcí

6.1. Prodávající se zavazuje předat Kupujícímu ,,Převádčné pozemky" nejpozději do 10 dnů
ode dne, kdy bude povolen vklad vlastnického práva pro Kupující do katastru nemovitostí.

6.2. Nebezpečí náhlého zhoršení na ,,Převáděných pozemcích" na Kupujícího přechází
okamžikem účinků nabytí vlastnického práva k ,,Převáděným pozemkům" .

6.3. Kupující prohlašuje, že se seznámil s platným územním plánem obce Horní Dunajovice.

VII. Závěrečná ustanovení

7.1, Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž každá ze Stran obdrží po
jednom, jeden originál se připojí k návrhu na vklad vlastnického práva na Katastrální úřad.

7.2. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu. Tato snilouva nňiže být měněna a
doplňována pouze písemnými dodatky schválenými oběma smluvními Stranami.

7.3. Obec Horní Dunajovice v souladu s ust. § 39 odst. l zákona č. 128/2000Sb., o obcích,
v platném znění, vyvěsila svůj záměr prodat výše uvedený pozemek na úřední desce obecního
úřadu, a to od 07.07.2021 do 23.07.2021 a tento byl schválen zastupitelstvem obce Horní
Dunajovice na řádném zasedání zastupitelstva dne 22.09.2021.



Smluvní strany po přečteni této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzuji
podpisy.



Smluvní strany:

ProdávajicF

(dále jen ,,prodávajícř)

a

Kupující Obec Horní Dunajovice
se sídlem:
IČO:

Bankovní spojeni:
Číslo účtu

zastoupena:
(dále jen ,,Kupujicí")

Horní Dunajovice 102, PSČ 671 34
00292818
Česká spořitelna a.s., pobočka Znojmo
1581876389/0800

Miloslav Reiter, starosta obce

uzavřely niže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "Občanský zákoník") tuto:

KUPNÍ SMLOUVU O KOUPI NEMOVITOSTI

1. PŘEDMĚT KOUPĚ

1.1 Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem nás|edující nemovitosti:
- pozemku - parcely č. 741/1, o výměře 3413 m', druh pozemku: orná půda,
v katastrálním území Horní Dunajovice, obec Horní Dunajovice, zapsané na LV č.
103 v katastrálním území Domčice, obci Horní Dunajovice, vedeném Katastrálním
úřadem pro jihomoravský kraj, Katastrálni pracoviště Znojmo (dále také jen
,,nemovitost").

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2,1 prodávajicí prodává KupujÍcÍ nemovitost uvedenou v odstavci 1.1 a KupujÍcÍ tuto
nemovitost kupuje a přijímá do svého vlastnictví.

3. PROHLÁŠENÍ

3.1 prodávajicí prohlašuje, že

- své vlastnictví k předmětné nemovitosti nepozbyl převodem vlastnického práva na jinou
osobu ani jiným způsobem, který by nebyl patrný z veřejného seznamu,

- není omezen v nakládáni s předmětnou nemovitosti,

- nemovitost není zastavena ve prospěch jiné osoby ani k ni není zřízeno žádné jiné věcné
právo a

- je oprávněn k tomuto právnímu jednání.
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4.

5.

6.

7.

KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1 ProdávajícI prodává Kupující nemovitost uvedenou v odstavci 1.1 za kupní cenu ve

výši 45,- KČ za 1 m' (slovy: čtyřicet pět korun českých za m').

4.2 Kupní cenu v plné výši 153 585,- Kč (slovy: sto padesát tři tisíc pět set osmdesát pět
korun českých) uhradí KupujÍcÍ při podpisu této smlouvy na bankovní účet
Prodávajícího

4.3 Od daně z nabytí nemovitých věcí ve vztahu k převáděným nemovitostem je KupujÍcÍ
osvobozena. Poplatek za zápis vkladu vlastnického práva k převáděné nemovitosti
hradí KupujícI.

4.4 Nezaplatí4i Kupujici kupní cenu PrQdávajícimu ve výše uvedené lhůtě, je prodávajici
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4.5 Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna okamžikem připsáni kupní ceny na bankovní
účet Prodávajícího.

PRÁVNÍ A FAKTICKÝ STAV PŘEVÁDĚNÉ NEMOVITOSTI

5.1 prodávajíci prohlašuje, že na předmětné nemovitosti neváznou žádné dluhy, věcná
břemena, zástavní práva, ostatní věcná nebo jiná práva třetích osob ani jiné právni
povinnosti.

5.2 Kupujici prohlašuje, že se seznámila s faktickým stavem nemovitostí.

5.3 KupujÍcÍ prohlašuje, že se seznámila s právním stavem nemovitostí, tak jak vyplývá
z veřejného seznamu.

5.4 KupujÍcÍ prohlašuje, že nemovitosti v tomto stavu přijímá do svého vlastnictví.

NABYTÍ VLASTNICTVÍ

6.1 Vlastnictví nabývá Kupující vkladem vlastnického práva do veřejného seznamu.
prodávající podá návrh na zahájení vkladového řízení do deseti pracovních dnů po
připsání kupní ceny na výše uvedený bankovní účet. Smluvní strany se zavazují
poskytnout si v řízení potřebnou součinnost.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Na základě této smlouvy lze zapsat vlastnické právo k převáděné nemovitosti ve
prospěch Kupující.

7.2 Smluvní strany jsou svým projevem vůle převést nemovitost podle této smlouvy vázány
i tehdy, pokud by příslušný úřad na základě této smlouvy nevložil vlastnické právo
Kupující k nemovitosti. V takovém případě se smluvní strany zavazuji tuto smlouvu
upravit tak, aby na jejím základě bylo možné vložit vlastnické právo Kupujicí
k nemovitosti dle odst. 1.1. této smlouvy.

7.3 V záležitostech touto smlouvou neupravených se právní vztah mezi smluvními stranami
řídí obecně závaznými předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

7.4 Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků opatřených
datem a podpisy obou smluvních stran. Jiná forma její změny se vylučuje.

7.5 v případě, že některé ustanoveni této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají
ostatní ustanoveni této smlouvy účinná. Smluvní strany se zavazuji nahradit neúčinné
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ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem
odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanoveni původního, neúčinného.

7.6 Koupě nemovitostí obci Horní Dunajovice byla schválena zastupitelstvem obce dne
22.9.2021.

7.7 Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platnosti originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží 1 stejnopis a 1 stejnopis je určen pro vkladové řízenI.

NA DŮKAZ TOHO, že smluvní strany s obsahem této smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazuji se
k jejímu plněni, připojuji své podpisy a prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich
svobodné a vážné vůle.

V Hornich Dunajovicích dne 06.10.2021 V Horní Dunajovicích dne 06.10.2021
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Kupní smlouva

uzavřená dle ustanoveni § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen ,, občanský zákoník") níže uvedeného dne, měsíce a roku.

I. Smluvní strany

Prodávající: Obec Horní Dunajovice
Horní Dunajovice 102,
671 34 Horní Dunajovice
IČO: 00292818
zastoupena: Miloslavem Reiterem, starostou obce
.jako prodávající na straně jedné (dále jen ,,Prodávající")

a

Kupující:

(dále jen ,,Kupující č. l")

a

Kupující

(dále jen ,,Kupující č. 2")

II. Předmět smlouvy

2.1. Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem pozemku - parcely l 194/4, ostatní plocha - jiná
plocha, o výměře 186 m2, v katastrálním území Horní Dunajovice, obci Horní Dunajovice,
zapsaném na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro jihomoravský kraj, Katastrální
pracoviště Znojmo (dále jen ,,Převáděný pozemek č. l") .

2.2. Prodávající prohlašuje, Že je vlastníkem pozemku — parcely st. 300, zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 3 m2, v katastrálním území Horní Dunajovice, obci Horní Dunajovice,
zapsaném na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro jihomoravský kraj, Katastrální
pracoviště Znojmo (dále jen ,,Převáděný pozemek č. 2") .

III. Kupní cena

3.1. Kupní cena ,,Převáděného pozemku č. l" byla dohodou smluvních stran stanovena na
13.050,00 KČ (slovy třináct tisíc padesát korun českých).

3.2. Kupní cena ,,Převáděného pozemku č. 2" byla dohodou smluvních stran stanovena na
300,00 KČ (slovy tři sta korun českých).



3.3. Kupní cenu uhradí Kupující č. l a Kupující č. 2 při podpisu této smlouvy v hotovosti.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru
nemovitostí a správní poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí zaplatí společně
Kupující č. l a Kupující č. 2.

IV. Převod vlastnického práva k ,,Převáděnému pozemku Č. l"

4.1. prodávající prohlašuje, že na ,,Převáděném pozemku č. l" neváznou žádná věcná či
závazková práva, zejména žádné dluhy, zástavní práva, věcná břemena, předkupní práva,
nájemní práva, práva věřitelů vyplývající z nařízeného výkonu rozhodnuti nebo exekuce ani
jiné právní povinnosti.

4.2. Prodávající prohlašuje, že není v prodlení s plněním žádných svých závazků vztahujících
se k ,,Převáděnému pozemku č.l", zejména daňových povinností, a není proti ní vedeno ani
nehrozí žádné řízení, které by mohlo ve svém důsledku omezit vlastnické právo Kupujících
č.l k ,,Převáděnému pozemku č. l".

4.3. Dále Prodávající prohlašuje, že na ,,Převáděném pozemku č. l"' nejsou Žádné faktické
vady. na které by měla povinnost Kupující č. ] upozornit.

4.4. Prodávající touto Smlouvou prodává Kupujícím č. l do jejich vlastnictví - společného
jmční manželů ,,Převáděný pozemek č.l'" uvedený v čI. 2.1. Smlouvy, a to se všemi
součástmi a příslušenstvím, za dohodnutou kupní cenu uvedenou v článku 3.1. Kupující č.1
,,Převáděný pozemek Č.1," a to parcelu 1194/4 kupují a přijímají do společného jniění
manželů.

4.5. Kupující č. l prohlašují, že si ,,Převáděný pozemek Č.1" prohlédli, seznámili se s jeho
stavem a jako takový jej kupují a přejímají je do společného jmění manželů a zavazuji
se uhradit kupní cenu, jak je sjednána touto smlouvou.

V. Převod vlastnického práva k ,,Převáděnému pozemku č. 2"

5.1. Prodávající prohlašuje, že na ,,Převáděném pozemku č. 2" neváznou Žádná věcná či
závazková práva, zejména žádné dluhy, zástavní práva, věcná břemena, předkupní práva,
nájemní práva, práva věřitelů vyplývající z nařízeného výkonu rozhodnutí nebo exekuce ani
jiné právní povinnosti.

5.2. Prodávající prohlašuje, že není v prodlení s plněním žádných svých závazků vztahujících
se k ,,Převáděnému pozemku č. 2"'. zejména daňových povinností, a není proti ní vedeno ani
nehrozí Žádné řízení, které by mohlo ve svém důsledku omezit vlastnické právo Kupujícího
Č.2 k ,,Převáděnému pozemku Č.2 ".

5.3. Dále Prodávající prohlašuje, že na ,,Převáděném pozemku č. 2" nejsou Žádné faktické
vady, na které by měla povinnost Kupu!jícího č. 2 upozornit.



5.4. Prodávající touto Smlouvou prodává Kupujícímu č.2 do jeho výlučného vlastnictví
,,Převáděný pozemek č. 2" uvedený v článku 2.2. Smlouvy, a to se všemi součástmi a
příslušenstvím, za dohodnutou kupní cenu uvedenou v článku 3.2. Kupující č, 2 ,, Převáděný
pozemek č. 2," a to parcelu st. 300, kupuje a přijímá do vlastnictví.

5.5. Kupující č.2 prohlašuje, že je vlastníkem stavby zapsané na LV 1049 pro k.ú. Horní
Dunajovice, a to budovy bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití garáž,
postavené na parcele st, 300 a parcele st. 301.

5.6. Kupující č. 2 prohlašuje, že si ,,Převáděný pozemek Č.2" prohlédl, seznámil se s jeho
stavem a jako takový jej kupuje a přejiniá je do vlastnictví a zavazují se uhradit kupní cenu,
jak je sjednána touto smlouvou.

VI. Vklad do katastru nemovitostí

6.1. Kupující č. l a Kupující č. 2 nabudou vlastnictví vkladem do katastru nemovitosti na
základě této smlouvy, s účinností ke dni podání návrhu na vklad.

6.2. Zároveň s podpisem této smlouvy podepisují strany návrh na vklad vlastnictví do katastru
nemovitostí.

6.3. Strany vyvinou veškeré úsilí ke splnění účelu této smlouvy a zavazují se, pokud to bude
nutné podle výzvy nebo rozhodnutí Katastrálního úřadu, doplnit nebo změnit tuto smlouvu
nebo uzavřít novou smlouvu, která naplní účel této smlouvy, do 7 dnů ode dne, kdy se o
obsahu výzvy nebo rozhodnutí Katastrálního úřadu dozvěděly. Toto ustanovení se vztahuje
přin)ěřeně na návrh na vklad do katastru nemovitostí a přílohy.

6.4. Do doby provedení vkladu vlastnictví podle této snilouvy jsou strany svými projevy vůle
vázány a zavazují se bez souhlasu druhé strany nepřevést ,,Převáděný pozemek č.l" nebo
,,Převáděný pozemek Č.2" na třetí osobu, ani jej jakkoliv zatížit nebo sjednávat práva k němu
pro třetí osobu.

VII. Předání Nemovitých věcí

7.1. Prodávající se zavazuje předat Kupujícím č. ] ,,Převáděný pozemek č.l " a Kupujícímu č.
2 ,,Převáděný pozemek č. 2" nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy bude povolen vklad
vlastnického práva pro Kupující do katastru nemovitostí.

7.2. Nebezpečí náhlého zhoršení na ,,Převáděném pozemku č.l" na Kupující č. l a na
,,Převáděném pozemku č. 2" na Kupujícího č. 2 přechází okamžikem účinků nabytí
vlastnického práva k ,,Převáděnému pozemku č. l" a ,,Převáděném pozemku Č.2".
7.3. Kupující č. l a Kupující č. 2 prohlašují, Že se seznámili s platným úzen:iním p]ánen1 obce
Horní Dunajovice.

VIII. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

8.1. Obec Horní Dunajovice v souladu s ust. § 39 odst. l zákona č. 128/2000Sb., o obcích,
v platném znění, vyvěsila a zveřejnila svůj záměr prodat ,,Převáděný pozemek č. l" a



převáděný pozemek Č. 2" na úřední desce obecního úřadu, a to od 07.07.2021 do 23.07.2021
a tento byl schválen zastupitelstvem obce Horní Dunajovice na řádném zasedání
zastupitelstva dne 22.09.2021.

IX. Závěrečná ustanovení

9.1. Tato smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních, z nichž každá ze Stran obdrží po
jednom, jeden originál se připojí k návrhu na vklad vlastnického práva na Katastrální úřad.

9.2. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu, Tato smlouva může být měněna a
doplňována pouze písemnými dodatky schválenými oběma smluvními Stranami.

Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzuji
podpisy.



Smluvní strany:

Prodávající

a

KupujIcF Obec Horní Dunajovice
se sídlem: Horní Dunajovice 102, PSČ 671 34
IČO: 00292818

Bankovní spojeni: Česká spořitelna a.s., pobočka Znojmo
Číslo účtu 1581876389/0800

zastoupena:
(dále jen ,,Kupující")

Miloslav Reiter, starostou obce

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník, v platném znění (dále jen "Občanský zákoník") tuto:

KUPNÍ SMLOUVU O KOUPI NEMOVITOSTI

1 . PŘEDMĚT KOUPĚ

1.1 prodávajÍcÍ prohlašuje, že je vlastníkem id. 1/3 následující nemovitosti:

- pozemku - parcely č. 735/2, o výměře 1527 m', druh pozemku: orná půda,
v katastrálním území Horní Dunajovice, obec Horní Dunajovice, zapsané na LV č.
294 v katastrálním území Domčice, obci Horní Dunajovice. vedeném Katastrálním
úřadem pro jihomoravský kraj. Katastrální pracoviště znojmo (dále také jen
,,nemovitost").

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 ProdávajÍcÍ prodává Kupující nemovitost uvedenou v odstavci 1.1 a KupujÍcÍ tuto
nemovitost kupuje a přijímá do svého vlastnictví.

3. PROHLÁŠENÍ

3.1 prodávající prohlašuje, že

- své vlastnictví k předmětné nemovitosti nepozbyl převodem vlastnického práva na jinou
osobu ani jiným způsobem, který by nebyl patrný z veřejného seznamu,

- není omezen v nakládáni s předmětnou nemovitosti,
- nemovitost není zastavena ve prospěch jiné osoby ani k ni není zřízeno žádné jiné věcné

právo a

- je oprávněn k tomuto právnímu jednání.
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4. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 ProdávajÍcÍ prodává KupujÍcÍ nemovitost uvedenou v odstavci 1.1 za kupní cenu ve
výši 45,- KČ za 1 m' (slovy: čtyřicet pět korun českých za m').

Kupní cenu v plné výši 22.905,- Kč (slovy: dvacet dva tisíc devět set pět korun českých)
uhradí Kupující při podpisu této smlouvy na bankovní účet Prodávajícího č.

4.2 Od daně z nabytí nemovitých věci ve vztahu k převáděným nemovitostem je. Kupujíá
osvobozena. poplatek za zápis vkladu vlastnického práva k převáděné nemovitosti
hradí Kupujicí.

4.3 Nezaplatí-h KupujÍcÍ kupní cenu Prodávajicímu ve výše uvedené lhůtě, je Prodávající
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4.4 Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna okamžikem připsáni kupní ceny na bankovní
účet Prodávajicího.

5. PRÁVNÍ A FAKTICKÝ STAV PŘEVÁDĚNÉ NEMOVITOSTI

5.1 ProdávajÍcÍ prohlašuje, že na předmětné nemovitosti neváznou žádné dluhy, věcná
břemena, zástavní práva, ostatní věcná nebo jiná práva třetích osob ani jiné právni
povinnosti.

5.2 KupujÍcÍ prohlašuje, že se seznámila s faktickým stavem nemovitostí.

5.3 Kupující prohlašuje, že se seznámila s právním stavem nemovitosti, tak jak vyplývá
z veřejného seznamu.

5.4 Kupujici prohlašuje, že nemovitosti v tomto stavu přijímá do svého vlastnictví.

6. NABYTÍ VLASTNICTVÍ

6.1 Vlastnictví nabývá Kupujíci vkladem vlastnického práva do veřejného seznamu.
ProdávajÍcÍ podá návrh na zahájení vkladového řízení do deseti pracovních dnů po
připsání kupní ceny na výše uvedený bankovní účet. Smluvní strany se zavazuji
poskytnout si v řízení potřebnou součinnost.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Na základě této smlouvy lze zapsat vlastnické právo k převáděné nemovitosti ve
prospěch Kupující.

7.2 Smluvní strany jsou svým projevem vůle převést nemovitost podle této smlouvy vázány
i tehdy, pokud by příslušný úřad na základě této smlouvy nevložil vlastnické právo
Kupující k nemovitosti. V takovém případě se smluvní strany zavazují tuto smlouvu
upravit tak, aby na jejím základě bylo možné vložit vlastnické právo Kupující
k nemovitosti dle odst, 1.1. této smlouvy,

7,3 V záležitostech touto smlouvou neupravených se právni vztah mezi smluvními stranami
řídí obecně závaznými předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

7.4 Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků opatřených
datem a podpisy obou smluvních stran. jiná forma její změny se vylučuje.

7.5 V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají
ostatní ustanoveni této smlouvy účinná. Smluvní strany se zavazuji nahradit neúčinné
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ustanoveni této smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem
odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanoveni původního, neúčinného.

7.6 Koupě nemovitostí obci Horní Dunajovice byla schválena zastupitelstvem obce dne
22.9.2021.

7,7 Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platnosti originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží 1 stejnopis a 1 stejnopis je určen pro vkladové řizenl.

NA DŮKAZ TOHO, že smluvní strany s obsahem této smlouvy souhlasí, rozumí ji a zavazují se
k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich
svobodné a vážné vůle.
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ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
ŠOPÁK, PALÁTOVÁ
A P/.RTNER|

Kupní smlouva

ve smyslu ust.§ 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "Nôž"),

kterou uzavřeli niže uvedeni účastnici:

na straně jedné jako n p r o d á v a j íc í"

a
Obec Horní Dunajovice
sídlo : Horní Dunajovice 102, 671 34 Horní Dunajovice
lČ: 002 92 818
zastoupen : p. Miloslavem Reiterem, starostou obce

na straně druhé jako ,, k u p u jÍcÍ"

jako zmocněnec pro vkladové řizeni

o následujIchn obsahu :

www.ak-znojmo cz šopák palatovaBakznojmacz tel.: +420 515 244 534 fäx.: +42Q 515 221 980 jana Palacha 954/4 669 02 Znojmo



Článek l.
Předmět koupě

1. Smluvní strany činí předmětem prodeje a koupě dle této kupní smlouvy spoluvlastnický podíl o
velikosti ideální 1/3, jenž náleží do vlastnictví pmdáwjIcí, k niže uvedenému pozemku, a to:

poamek
P::I:a Druh pozemku výměra m' Součástí pozemku je stavba

815/2 orná půda l 4720
vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro jihomoravský kraj,
katastrální pracoviště Znojmo
na listu vlastnictví č. 459
pro katastrálnI území Domčice
pro obec Horní Dunajovice
okres Znojmo

Tento výše uvedený spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/3 ke shora uvedenému pozemku je
dále pro účely této kupní smlouvy v jejím textu dále označen jen jako ,,Předmět koupě".

2. Strana prodávajÍcÍ prohlašuje, že:
" s výše uvedeným Předmětem koupě je oprávněna volně nakládat, že její vlastnické právo

k Předmětu koupě není žádným způsobem omezeno a že na něm neváznou žádné dluhy, věcná
břemena, zapsaná či nezapsaná, zástavy ani jiné právní vady, které by omezovaly nebo
znemožňovaly jeho řádné užIvánI a výkon vlastnického práva

· neexistuji žádné jiné smlouvy Či dohody, které by ohledně Předmětu koupě zakládaly práva, jež
dosud nejsou zapsána v katastru nemovitosti", pokud se tam zapisují, a ani nejsou u Katastrálního
úřadu ohledně Předmětu koupě podány žádné návrhy, o nichž dosud nebylo pravomocně
rozhodnuto,

· není v úpadku, není na její majetek prohlášen konkurs ani povoleno oddluženI, není proti ni
vedena exekuce ani výkon rozhodnutí, ani insolvenčni řkeni, ani proti ni nebylo vydáno
předběžné opatření omezujÍcÍ nakládáni s jejím majetkem a neexistuje právní titul, na základě
kterého by proti ni exekuce nebo výkon rozhodnuti' nebo řízenI o vydáni předběžného opatření
mohly být vedeny,

· žádná osoba nemá na základě smlouvy nájemní, smlouvy podnájemní či z jakéhokoliv jiného
smluvnIho vztahu nebo právního titulu právo do Předmětu koupě vstupovat Či se v něm zdržovat,
Či jej jakkoliv jinak užívat, a to ani zČásti. Dále jí není známo, že by si jakákoliv třetí osoba činila
jakékoliv právo nebo nárok (napi na vlastnictví, nájemní právo, věcné břemeno) ve vztahu
k Předmětu koupě, např. vyplývajÍcÍ z restitučních či rehabilitačnIch předpisů;

· neběží žádné spory, zejména soudní, a to včetně sporů před rozhodci nebo rozhodčími soudy,
vztahujÍcÍ se k Předmětu koupě, a to ani spory týkajíci se nájemních a sousedských vztahů, neběží
Žádné správni řIzení či jiné obdobné řIzeni, a to ani řizenI před Katastrálním úřadem týkajIcI se
Předmětu koupě, nebylo vydáno žádné rozhodnutí, které by zakazovalo užívat předmět smlouvy
určitým způsobem nebo všeobecně jako takový a Předmět koupě není v příslušném veřejném
seznamu předmětem poznámky spornosti,

· uzavřením této kupní smlouvy nezkracuje uspokojení pohledávek svých věřitelů;
· k Předmětu koupě nebyl zřízen soudní výkon rozhodnutí zřIzením soudcovského zástavního práva

podle § 338b zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,O.S.Č"), nebo prodejem nemovitostí podle § 335 o.s.ř., ani nebyl podán návrh na zřízeni tohoto
soudcovského zástavního práva;

· splnila veškeré poplatkové a daňové povinnosti, dosud jí uložené a souvisejÍcÍ s vlastnictvím
Předmětu koupě, a že není ani jinak daňovým dlužníkem;
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· Předmět koupě není zatížen žádňýnňi ňébezpeáiými látkami'áni
· Předmět koupě ani jeho část nebyl vložen do základního kapitálu žádné obchodní společnosti či

družstva, do nadace, nadačního fondu, Či jiného právního subjektu,
· nabytím vlastnického práva k Předmětu koupě nehrozí straně kupujÍcÍ přistoupeni k jakémukoli

dluhu Či závazku ve smyslu § 1893 občanského zákoníku.
· nikdo nezpochybnil platnost jejího nabývacího titulu k Předmětu koupě. Strana prodávajÍcÍ rovněž

prohlašuje, že nedošlo k odstoupeni od nabývacího titulu prodávajÍcÍ žádnou ze smluvních stran a
nejsou dány podmínky pro odstoupení od nabývacího titulu prodávajíd,

3. výše uvedené informace, které strana prodávajÍcÍ poskytla straně kupujici, jsou dle prohlášeni
strany prodávajÍcÍ pravdivé. Strana prodávajÍcÍ nezamlčela žádný závažný fakt ohledně Předmětu koupě, jí
známý ke dni podpisu této kupní smlouvy. V případě, že se některé tvrzení strany prodávajÍcÍ ukáže jako
nepravdivé v podstatném ohledu a přes pÍsemnou výzvu strany kupujÍcÍ nebude odstraněn závadný stav
ani ve lhůtě 30-ti dnů ode dne doručeni takové výzvy, je takovéto porušeni smluvní povinnosti důvodem
pro odstoupení od této kupní smlouvy ze strany kupující s právními účinky k okamžiku doručeni
písemného oznámeni o odstoupení druhé straně. Strana prodávajÍcÍ se zavazuje, že do konečného
rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu o povolení vkladu vlastnického práva straně kupujÍcÍ k
Předmětu koupě do katastru nemovitostí neučiní žádné právní jednání, kterým by ve prospěch třetí osoby
Předmět koupě (nebo jeho část) zcizila, zejména že s třetí osobou neuzavře kupní či obdobnou smlouvu,
která by se týkala Předmětu koupě (nebo jeho Části), Předmět koupě (ani jeho část) nezatíží žádnými
závazky, omezeními i právy ve prospěch třetích osob bez ohledu na to, zda se zapisuji do katastru
nemovitostí.

4. Strana kupujki prohlašuje, že:
· si Předmět koupě řádně prohlédla a že je ji znám fyzický stav i právní stav Předmětu koupě včetně

všech jeho součástí a příslušensM, v jakém se nachází ke dni podpisu této kupní smlouvy,
· mohla klást straně prodávajÍcÍ otázky týkajIcI se Předmětu koupě, na které jí bylo ze strany

prodávajÍcÍ srozumitelně odpovězeno a poskytnuté informace měla možnost si ověřit,
· se dle ust. §§ 980 až 986 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník seznámila s aktuálním stavem

zápisů ve veřejném seznamu, který je veden u Katastrálního úřadu pro jihomoravský kraj,
Katastrální pracoviště Znojmo, ve kterém je Předmět koupě zapsán a že nevznáší žádné námitky,

· se s vynaložením obvyklé pozornosti seznámila s faktickým a právním stavem Předmětu koupě a
prohlašuje, že ji není znám důvod, který by bránil uzavření této smlouvy a Předmět koupě ve
stavu, v jakém se nachází ke dni podpisu této smlouvy, bez výhrad do svého vlastnictví přijímá.

Článek II.

1. Touto kupní smlouvou p r o d á v á prodávajÍcÍ, obchodní korporace Kóta-sady, spol. s r.o.,
kupujÍcÍ, Obci Horní Dubnajovice, spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/3 k pozemku uvedenému
výše v ČI. I. odst. l) této kupní smlouvy (dále jen ,,Předmět koupě"), a kupujÍcÍ tento Předmět koupě
přijímá a kupuje do svého výlučného vlastnictví, a to se všemi právy a povinnostmi, součástmi a
přislušenstvňn, s nimiž strana prodávajÍcÍ Předmět koupě užívala nebo byla oprávněna užívat, a
současně se strana kupujÍcÍ zavazuje uhradit straně prodávajÍcÍ za Předmět koupě sjednanou kupní
cenu.

KupujÍcÍ prohlašuje, že Zastupitelstvo Obce Horní Dunajovice schválilo koupi Předmětu koupě
na svém xx. zasedání konaném dne xx.xx.2021.

2. prodávajÍcÍ se touto smlouvou zavazuje, že kupujÍcÍ odevzdá Předmět koupě se všemi součástmi a
přIslušenstvhn do jejího vlastnictví a umožní ji nabýt vlastnické právo k Předmětu koupě a kupujÍcÍ se
zavazuje, že Předmět koupě se všemi součástmi a příslušenstvhn převezme do svého vlastnictví.
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Článek III.
Kupní cena a její splatnost

1. Smluvnistrany se dohodly na kupní ceně za celý Předmět koupě ve výši celkem
=70.800,- Kč

slovy: sedmdesát tisíc osm set korun českých
(dále jen ,,Kupní cena")

2. Tato kupní cena byla ze strany kupujÍcÍ obce zaplacena při podpisu této kupní smlouvy, v hotovosti
k rukám jednatelů prodávájÍcÍ korporace, přiČemž statutární zástupci strany prodávájÍcÍ svými podpisy na
uvedené kupní smlouvě stvrzují, že kupní cena byla stranou kupujÍcÍ v plné výši zaplacena. Zaplacením
shora uvedené Kupní ceny jsou finanční nároky plynoucI z tohoto převodu nemovité věci plném rozsahu
vypořádány s tím, že smluvní strany již nebudou po sobě požadovat žádného jiného finančního Či věcného
plněni.
3. Takto sjednaná Kupní cena je konečná. Smluvní strany konstatuji, že výši Kupní ceny, jakož i formu,
termín a způsob úhrady v plném rozsahu akceptují. Smluvní strany rovněž prohlašují ve smyslu ust. 1793
zákona č. 89/2012 Sb., a s ohledem na ust. § 39 odst. 2) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, že takto sjednaná
Kupní cena je cenou v místě a čase obvyklou, co do její výše zcela přiměřenou a v poměru k nemovitému
majetku, jenž strana kupujÍcÍ touto kupní smlouvou nabývá.

Článek IV.
Poplatky spojené s převodem vlastnického práva

Správni poplatek za zahájeni správního řízeni ohledně vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí se zavazuje zaplatit kupujÍcÍ, která se taktéž zavazuje zaplatit odměnu za poskytnutou právni
pomoc v souvislosti se sepsáním této kupní smlouvy.

Článek V.
Předání Předmětu koupě

Smluvní strany se dohodly, že k předání a převzetí Předmětu koupě dojde bezprostředně po
podpisu této kupní smlouvy všemi jejími účastníky. Nedojde-li k faktickému předáni Předmětu koupě,
považuje se předmět koupě za předaný straně kupujÍcÍ den nás|edujÍcÍ poté, co byla tato kupní smlouva
podepsána všemi jejími účastníky. Okamžikem předání přechází na stranu kupujÍcÍ nebezpečí škody a
nahodilé zkázy na Předmětu koupě.

Článek VI.
Plná moc k zastupováni účastníků smlouvy u vkladového řIzení

Účastníci této smlouvy uděluji tímto plnou moc
zastupováni u přIslušného Katastrálního úřadu ve všech

věcech týkajÍcÍch se vkladového řIzeni k Předmětu koupě dle této kupní smlouvy. Zmocněnec je rovněž
oprávněn vykonávat v plném rozsahu veškeré úkony s výše uvedeným souvisejÍcÍ, zejména přijímat
doručené pÍsemnosti, podávat návrhý a žádosti, podávat opravné prostředky, a vzdávat se jich. Zmocněný
advokát prohlašuje, že takto udělenou plnou moc přejímá a u podpisu této kupní smlouvy přebírá do
úschovy jedno vyhotoveni této kupní smlouvy s úředně ověřenými podpisy a zavazuje se vyhotovit návrh
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitosti', a obě uvedené listiny (smlouvu a návrh na vklad)
předat na příslušné katastrální pracoviště katastrálního úřadu, a to ve |hůtě do S pracovních dnů po

p p . · . r V

o tě ni mlo " i m Ik .
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Článek VIl.
Závěrečná ujednáni

1. Účastnici této smlouvy vzali na vědomí, že smlouva je uzavřena, jakmile se účastníci shodnou na
jejím obsahu, tj. nabývá platnosti a účinnosů okamžikem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami
s tím, že od tohoto okamžiku jsou svými smluvními projevy vázáni. Práva ze smlouvy, tj. nabytí vlastnictví
vznikne vkladem (ustanoveni § 1105 a ustanovení § 1316, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů) do katastru nemovitostí s účinky ke dni, kdy byl návrh na vklad doručen
katastrálnímu pracovišti.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 (slovy: třech) vyhotoveních tak, že každý z účastníků obdrží po
jednom vyhotovení bez úředně ověřených podpisů; jedno vyhotovení smlouvy opatřené úředně
ověřenými podpisy účastníků bude použito pro účely vkladu vlastnického práva do katastru nemovitosti' a
obdrží jej zmocněný advokát.
3. Smluvní strany této smlouvy se zavazují vzájemně si poskytnout veškerou nutnou součinnost
vyžadovanou k provedeni vkladu vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí Smluvní
strany souhlasí s tím, aby podle této smlouvy byl proveden vklad vlastnického práva pro kupujÍcÍ do
katastru nemovitostí u KatastrálnIho úřadu pro jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště znojmo.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzuji, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plněni
této smlouvy a veškerých činností s ní souvisejÍcÍch. Účastnici smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před
podpisem řádně přečetli, s obsahem této smlouvy souhlasI, neboť tato vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou
a skutečnou vůli, a dále prohlašuji, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani v omylu, nebyla uzavřena za
nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz těchto tvrzení připojujísvé podpisy.



KUPNÍ SMLOUVA O KOUPI NEMOVITOSTI
dále také jen jako ,,Smlouva"

Smluvní strany

l) Obec Horní Dunajovice
se sídlem Horní Dunajovice 102, PSČ: 671 34
IČ: 00292818
Zastoupena: Miloslavem Reiterem, starostou
(dále také jen jako ,,Prodávající")

a

2)

(dále také jen jako ,,Kupující")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "Občanský zákoník") tuto:

KUPNÍ SMLOUVU O KOUPI NEMOVITOSTI

I.

Uvodní ustanovení

1.1. Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem následujícího pozemku - parcely č. 2082/1, o
výměře 6776 m', orná půda, v k.ú. Horní Dunajovice, obec Horní Dunajovice, zapsané na
LV Č. 10001, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviŠtě
Znojmo (dále také jen ,,Pozemek").

1.2. Geometrickým plánem pro průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice
pozemků a pro vyznačení budovy, č. 412-188/2021, potvrzeném Katastrálním úřadem pro
Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm znojmo dne 07.06.2021, ověřeném Ing. Petrem
Gabrielem dne 08.06.2021, byl z Pozemku uvedeném v ČI. 1.1. této Smlouvy oddělen
pozemek - parč. č. st. 368 o výměře 24 m', zastavěná plochaA3eometrický plán č. 412-
188/2021 je neoddělitelnou součástí této Smlouvy.

1.3. Předmětem prodeje a koupě na základě této Smlouvy je výše uvedená oddělená část
Pozemku, tzn. parcela č. st. 368 o výměře 24 m', zastavěná plocha (dále též jen
,,Převáděný pozemek").

]



II.

Předmět Smlouvy

2.1. Prodávající touto Smlouvou prodává Kupujícímu do jeho výlučného vlastnictví
převáděný pozemek uvedený v ČI. 1.3. Smlouvy za dohodnutou kupní cenu uvedenou v
článku III. Kupující tento Převáděný pozemek kupuje a přijímá do výlučného vlastnictví.

III.

Kupní cena a platební podmínky

3.1. Prodávající prodává Kupujícímu Převáděný pozemek za celkovou kupní cenu ve výši
2904,00 -KČ (slovy: dva tisíce devět set čtyři koruny české).

3.2. Kupní cenu v plné výši dle odst. 3.1. uhradí Kupující při podpisu této smlouvy
v hotovosti.

3.3. Smluvní strany se dohodly, Že náklady spojené s vkladem vlastnického práva do
katastru nemovitostí a správní poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí zaplatí
Kupující.

IV.

Prohlášení smluvních stran

4.1. Prodávající prohlašuje, že na Převáděném pozemku neváznou žádné dluhy, věcná
břemena, zástavní práva, ostatní věcná nebo jiné právni povinnosti ve prospěch třetích osob.

4.2. Prodávající dále prohlašuje, že své vlastnictví k Převáděnému pozemku nepozbyla
převodem vlastnického práva na jinou osobu ani jiným způsobem, který by nebyl patrný
z veřejného seznamu, není omezena v nakládáni s Převáděným pozemkem, k Převáděnému
pozemku není uzavřena žádná nájemní nebo jiná obdobná smlouva, podle které by jakákoliv
třetí osoba měla právo tento převáděný pozemek užívat.

4.3. Prodávající se zavazuje, že od data podpisu této Smlouvy neuzavře žádnou jinou
smlouvu vedoucí ke zcizení, zastavení, nebo k jiným zatížením Převáděného pozemku, ani
ohledně Převáděného pozemku neuzavře nájemní smlouvu nebo jinou obdobnou smlouvu.

4.4. Kupující prohlašuje, že není v exekučním nebo insolvenčním řízeni ani není proti
němu vedeno řízení, jehož výsledkem nebo důsledkem by mohla být neplatnost nebo
neúčinnost převodu vlastnického práva. Pokud by tomu tak bylo, je Prodávající oprávněna od
této Smlouvy okamžitě odstoupit.

4.5. Kupující prohlašuje, že Převáděný pozemek v tomto stavu přijímají do svého
výlučného vlastnictví.
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V.

Vklad práva do katastru nemovitosti

5.1. Vlastnictví k Převáděnému pozemku nabývá Kupující vkladem vlastnického práva do
veřejného seznamu. Prodávající podá návrh na zahájení vkladového řízeni po zaplacení kupní
ceny dle ČI. 3.2. Smlouvy. Smluvní strany se zavazují poskytnout si v řízení potřebnou
součinnost.

5.2. Pokud by příslušný katastrální úřad pravomocně rozhodl o zamítnutí vkladu, zavazují
se smluvní strany bezodkladně uzavřít novou smlouvu tak, aby splňovala podmínky
katastrálního úřadu pro povoleni vkladu vlastnického práva Kupujícího do katastru s tím, že
kupní cena a další podmínky této Smlouvy, které nebudou bránit provedení vkladu, zůstanou
beze změny.

VI.

Ostatní a závěrečná ustanovení

6.1. Smluvní strany navrhují, aby Katastrální úřad pro jihomoravský kraj, Katastrální
pracoviště Znojmo, provedl na základě této Smlouvy vklad vlastnického práva
k Převáděnému pozemku ve prospěch Kupujícího.

6.2. Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy je nebo se stane neplatným nebo
nevymahatelným jako celek nebo jeho část, nemá tato skutečnost vliv na vymahatelnost nebo
platnost ostatních závazků z této Smlouvy a je plně oddělitelným od ostatních ustanovení.
Strany se zavazují v rámci této Smlouvy bezodkladně nahradit formou dodatku k této
Smlouvě nebo nahrazením této Smlouvy novou smlouvou tento neplatný nebo nevymahatelný
oddělený závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v
nejvyšší možné míře odpovídat smyslu a účelu původního odděleného závazku. Totéž platí i
pro případy nicotnosti.

6.3. Veškeré změny nebo doplněni této Smlouvy je možné pod sankcí absolutní neplatnosti
činit pouze v písemné formě, na základě dohody obou smluvních stran, číslovanými dodatky
k této Smlouvě. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových.
či jiných elektronických zpráv.

6.4. Smluvní strany tímto prohlašují, že mezi nimi nebyla v souvislosti s prodejem
Převáděného pozemku smluvena jiná ujednání než ta výslovně uvedená v této Smlouvě.

6.5. Práva a povinnosti touto Smlouvou neupravené se řídí českým právem, zejména
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

6.6. Práva vzniklá z této Smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného
souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-
mailových, či jiných elektronických zpráv.

6.7. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s platností originálu.
prodávající a Kupující obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení je určeno pro potřeby
katastrálního úřadu.
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6.8. Záměr obce Horní Dunajovice prodat Převáděný pozemek byl vyvěšen na úřední
desce od 06. 05. 2021 do 24. 05. 2021 a schválen zastupitelstvem obce dne 02.06.2021.

6.9. Smluvní strany prohlašuji, že tato Smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a
svobodné vůle, Smlouvu si přečetly, s jejím obsahem souhlasí a toto stvrzuji vlastnoručními
podpisy.

IČO: Z92818
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KUPNÍ SMLOUVA O KOUPI NEMOVITOSTI

Smluvní strany:

a

Obec Horní Dunajovice

(KupujIcQ

Prodávajicí:

(dále jen ,,prodávajIci")

a

KupujÍcÍ: Obec Horní Dunajovice
se sídlem: Horní Dunajovice 102, PSČ 671 34
IČO: 00292818

Bankovní spojeni:
Číslo účtu

zastoupena:
(dále jen ,,Kupujicí")

Česká spořitelna a.s., pobočka Znojmo
1581876389/0800

Miloslav Reiter, starosta obce

uzavřely niže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "Občanský zákoník") tuto:



KUPNÍ SMLOUVU O KOUPI NEMOVITOSTI

1. PŘEDMĚT KOUPĚ

1.1 Prodávající proh|ašuji, že jsou vlastníky, a to každý k id. % pozemku - parcely č. 49/5,
o výměře 702 m', zapsaném na LV č. 939 v katastrálním území Horní Dunajovice, obci
Horní Dunajovice, vedeném Katastrálním úřadem pro jihomoravský kraj, Katastrální
pracoviště Znojmo.

1.2. Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku a průběh vlastníky zpřesněné hranice
pozemků č. 417-258/2021, vyhotovitel geopexa s.r.o., ověřeném ÚOZI Ing. Pavlem
Pexou, číslo položky seznamu ÚOZl 2512/2010, potvrzeném Katastrálním úřadem pro
Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Znojmo dne 19.10.2021, byl z pozemku
- parcely 49/5 o výměře 702 m', zapsaném na LV 939 pro obec Horní
Dunajovice, k.ú. Horní Dunajovice, oddělen pozemek - parcela 49/11 o výměře 67 m',
ostatní plocha - jiná plocha (dále jen ,,převáděný pozemek") .

1.3 Geometrický plán č. 417-258/2021 je neoddělitelnou součásti této Kupní smlouvy. Úřad
městyse Višňové - stavební úřad dne 04. listopadu 2021, pod č.j.: 368/2021-DA
udělil souhlas s dělením pozemku, tak jak je uvedeno v geometrickém plánu
Č. 417-258/2021.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Prodávající prodávají Kupujíci ,převáděný pozemek", tedy parcelu 49/11, uvedený
v odstavci 1.12 a KupujÍcÍ tento ,,převáděný pozemek" kupuje a přijímá do svého
vlastnictví.

3. PROHLÁŠENÍ

3.1 prodávající prohlašuji, že:

- své vlastnictví k předmětnému ,,Převáděnému pozemku" nepozbyli převodem
vlastnického práva na jinou osobu ani jiným způsobem, který by nebyl patrný z veřejného
seznamu,

- nejsou omezeni v nakládáni s předmětným ,,převáděným pozemkem",

- ,,převáděný pozemek" není zastaven ve prospěch jiné osoby ani k němu není zřízeno
žádné jiné věcné právo a

- jsou oprávněni k tomuto právnímu jednání.



4. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Prodávající prodávají Kupujici ,,převáděný pozemek" uvedený v odstavci 1.12 za
kupní cenu ve výši 200,- KČ za 1 m' (slovy: dvě stě korun českých za m').

4.2 Kupní cenu v plné výši 13 400,- KČ (slovy: třináct tisíc čtyři sta korun českých) uhradí
Kupující při podpisu této smlouvy v hotovosti.

4.3 Zákonné senátni opařeni č. 380/2014 Sb., o dani z nabyti nemovitých věci je zrušeno.
Poplatek za zápis vkladu vlastnického práva k převáděné nemovitosti hradí Kupujicí.

5. PRÁVNÍ A FAKTICKÝ STAV PŘEVÁDĚNÉ NEMOVITOSTI

5.1 prodávajici prohlašují, že na předmětném ,,Převáděném pozemku" neváznou žádné
dluhy, věcná břemena, zástavní práva, ostatní věcná nebo jiná práva třetích osob ani
jiné právni povinnosti.

5.2 Kupující prohlašuje, že se seznámila s faktickým stavem nemovitosti.

5.3 Kupujíci prohlašuje, že se seznámila s právním stavem nemovitostí.

5.4 Kupující prohlašuje, že nemovitosti v tomto stavu přijímá do svého vlastnictví.

6. NABYTÍ VLASTNICTVÍ

6.1 Vlastnictví nabývá Kupující vkladem vlastnického práva do veřejného seznamu.
Smluvní strany se zavazuji poskytnout si v řízeni potřebnou součinnost.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Na základě této smlouvy lze zapsat vlastnické právo k .,Převáděnému pozemku" ve
prospěch Kupujicí.

7.2 Smluvní strany jsou svým projevem vůle převést ,,převáděný pozemek" podle této
smlouvy vázány i tehdy, pokud by příslušný úřad na základě této smlouvy nevložil
vlastnické právo KupujIci k ,,Převáděnému pozemku". V takovém případě se smluvní
strany zavazuji tuto smlouvu upravit tak, aby na jejím základě bylo možné vložit do
veřejného seznamu vlastnické právo Kupujíci k ,,Převáděnému pozemku".

7.3 V záležitostech touto smlouvou neupravených se právní vztah mezi smluvními stranami
řídí obecně závaznými předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

7.4 Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků opatřených
datem a podpisy obou smluvních stran. jiná forma její změny se vylučuje.

7.5 V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají
ostatní ustanoveni této smlouvy účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neúčinné



7.6

7.7

ustanoveni této smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsähem a smyslem
odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanoveni původního, neúčinného.

Koupě ,,Převáděného pozemku" Kupujicľ, tedy obci Horní Dunajovice, byla
schválena zastupitelstvem obce dne 27.10.2021.

Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží 1 stejnopis a 1 stejnopis je určen pro vkladové řízeni.

NA DŮKAZ TOHO, že smluvní strany s obsahem této smlouvy souhlasí, rozumí ji a zavazuji se
k jejímu plněni, připojuji své podpisy a prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich
svobodné a vážné vůle.



Smluvní strany:

prodávající:

(dále jen ,,Prodávajici")

a

Kupujici: Obec Horní Dunajovice
se sídlem:
IČO:

Bankovní spojeni:
Číslo účtu

zastoupena:
(dále jen ,,Kupujici")

Horní Dunajovice 102, PSČ 671 34
00292818
Česká spořitelna a.s., pobočka znojmo
1581876389/0800

Miloslav Reiter, starosta obce

uzavřely niže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "Občanský zákoník") tuto:

KUPNÍ SMLOUVU O KOUPI NEMOVITOSTI

1. PŘEDMĚT KOUPĚ

1.1 Prodávající prohlašuji, že jsou vlastníky, a to ve společném jmění manželů, nás|edujÍcÍ
nemovitosti:

- pozemku - parcely č. 68/2, o výměře 49 m', ostatní plocha - manipulační plocha,
zapsané na LV č. 121 v katastrálním území Horní Dunajovice, obci Horní Dunajovice,
vedeném Katastrálním úřadem pro jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo
(dále také jen ,,nemovitost").

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 prodávajici prodávají KupujÍcÍ nemovitost uvedenou v odstavci 1.1 a Kupujicí tuto
nemovitost kupuje a přijímá do svého vlastnictví.

3. PROHLÁŠENÍ

3.1 prodávajici prohlašujI, že

- své vlastnictví k předmětné nemovitosti nepozbyli převodem vlastnického práva na jinou
osobu ani jiným způsobem, který by nebyl patrný z veřejného seznamu,

- nejsou omezeni v nakládáni s předmětnou nemovitostí,

- nemovitost není zastavena ve prospěch jiné osoby ani k ní není zřízeno žádné jiné věcné
právo a

- jsou oprávněni k tomuto právnímu jednání.
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4. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Prodávajkí prodávají KupujÍcÍ nemovitost uvedenou v odstavci 1.1 za kupní cenu ve
výši 100,- KČ za 1 m' (slovy: sto korun českých za m').

4.2 Kupní cenu v plné výši 4.900,- Kč (slovy: čtyři tisíc devět set korun českých) uhradí
KupujÍcÍ při podpisu této smlouvy v hotovosti Prodávajíckn.

4.3 Poplatek za zápis vkladu vlastnického práva k převáděné nemovitosti hradí KupujÍcÍ.

5. PRÁVNÍ A FAKTICKÝ STAV PŘEVÁDĚNÉ NEMOVITOSTI

5.1 prodávající prohlašuji, že na předmětné nemovitosti neváznou žádné dluhy, věcná
břemena, zástavní práva, ostatní věcná nebo jiná práva třetích osob ani jiné právni
povinnosti.

5.2 Kupující prohlašuje, že se seznámila s faktickým stavem nemovitostí.

5.3 Kupujici prohlašuje, že se seznámila s právním stavem nemovitosti, tak jak vyplývá
z veřejného seznamu.

5.4 KupujÍcÍ prohlašuje, že nemovitosti v tomto stavu přijímá do svého vlastnictví.

6. NABYTÍ VLASTNICTVÍ

6.1 Vlastnictví nabývá Kupujici vkladem vlastnického práva do veřejného seznamu.
Kupujľci podá návrh na zahájení vkladového řízeni do pěti pracovních dnů po podpisu
kupní smlouvy. Smluvní strany se zavazují poskytnout si v řizení potřebnou součinnost.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Na základě této smlouvy lze zapsat vlastnické právo k převáděné nemovitosti ve
prospěch Kupující.

7.2 Smluvní strany jsou svým projevem vůle převést nemovitost podle této smlouvy vázány
i tehdy, pokud by příslušný úřad na základě této smlouvy nevložil vlastnické právo
Kupujíci k nemovitosti. V takovém případě se smluvní strany zavazuji tuto smlouvu
upravit tak, aby na jejím základě bylo možné vložit vlastnické právo KupujIci
k nemovitosti dle odst. 1.1. této smlouvy.

7.3 V záležitostech touto smlouvou neupravených se právní vztah mezi smluvními stranami
řídí obecně závaznými předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

7.4 Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků opatřených
datem a podpisy obou smluvních stran. Jiná forma její změny se vylučuje.

7.5 V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají
ostatní ustanoveni této smlouvy účinná. Smluvní strany se zavazuji nahradit neúčinné
ustanoveni této smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem
odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanoveni původního, neúčinného.

7.6 Koupě nemovitostí obci Horní Dunajovice byla schválena zastupitelstvem obce dne
27.10.2021.

7.7 Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží 1 stejnopis a 1 stejnopis je určen pro vkladové řIzenI.
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NA DŮKAZ TOHO, že smluvní strany s obsahem této smlouvy souhlasí, rozumí ji a zavazuji se
k jejímu plněni, připojuji své podpisy a prohlašuji, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich
svobodné a vážné vůle.



KUPNÍ SMLOUVA O KOUPI NEMOVITOSTI
dále také jen jako ,,Smlouva"

Smluvní strany

l) Obec Horní Dunajovice
se sídlem Horní Dunajovice 102, PSČ: 671 34
IČ: 00292818
Zastoupena: Miloslavem Reiterem, starostou
(dále jen jako ,,Prodávající")

a

2)

(dále jen jako ,,Kupující")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "Občanský zákoník") tuto:

KUPNÍ SMLOUVU O KOUPI NEMOVITOSTI

I.

Úvodní ustanovení

1.1. Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem pozemku - parcely 1194/6, o výměře 45 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, využiti: jiná plocha a pozemku - parcely 2082/3, o výměře 46 m2,
druh pozemku: orná půda, v katastrálním území Horní Dunajovice, obec Horní Dunajovice,
zapsané na LV č. 10001, vedeném Katastrálním úřadem pro jihomoravský kraj, Katastrální
pracoviště Znojmo (dále též jen ,,Převáděné pozemky").

II.

Předmět Smlouvy

2.1. Prodávající touto Smlouvou prodává Kupujícímu do jeho výlučného vlastnictví
Převáděné pozemky uvedený v ČI. 1.1. Smlouvy za dohodnutou kupní cenu uvedenou v
článku III. Kupující tyto Převáděné pozemky kupuje a přijímá do výlučného vlastnictví.
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III.

Kupní cena a platební podmínky

3.1, Prodávající prodává Kupujícímu Převádčné pozemky za celkovou kupní cenu ve výši
16.517,00 KČ (slovy: Šestnáct tisíc pět set sedmnáct Komň českých).

3.2. Kupní cenu v plné výši dle odst. 3.1. uhradí Kupující při podpisu této smlouvy
v hotovosti.

3.3. Smluvní strany se dohodly, že náklady spojené s vkladem vlastnického práva do
katastru nemovitostí a správní poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí zaplatí
Kupující.

IV.

Prohlášení smluvních stran

4.1. Prodávající prohlašuje, že na Převáděných pozemcích neváznou Žádné dluhy, věcná
břemena, zástavní práva, ostatní věcná práva nebo jiné právní povinnosti ve prospěch třetích
osob.

4.2. Prodávající dále prohlašuje, že své vlastnictví k Převáděným pozemkům nepozbyla
převodem vlastnického práva na jinou osobu ani jiným způsobem, který by nebyl patrný
z veřejného seznamu, není omezena v nakládání s Převáděnými pozemky, k Převáděným
pozemkům není uzavřena žádná nájemní nebo jiná obdobná smlouva, podle které by
jakákoliv třetí osoba měla právo tyto Převáděné pozemky užívat.

4.3. prodávající se zavazuje, že od data podpisu této Smlouvy neuzavře žádnou jinou
smlouvu vedoucí ke zcizení, zastavení, nebo k jiným zatížením Převáděných pozemků, ani
ohledně Převáděných pozemků neuzavře nájemní smlouvu nebo jinou obdobnou smlouvu.

4.4. Kupující prohlašuje, že není v exekučním nebo insolvenčním řízení ani není proti
němu vedeno řízení, jehož výsledkem nebo důsledkem by mohla být neplatnost nebo
neúčinnost převodu vlastnického práva. Pokud by tomu tak bylo, je Prodávající oprávněna od
tCto Smlouvy okamžitč odstoupit.

4,5. Kupující prohlašuje, že Převáděné pozemky v tomto stavu přijímá do svého výlučného
vlastnictví.

V.

Vklad práva do katastru nemovitostí

5.1. Vlastnictví k Převáděným pozemkům nabývá Kupující vkladem vlastnického práva do
veřejného seznamu. Prodávající podá návrh na zahájení vkladového řízení po zaplacení kupní
ceny dle ČI. 3.2. Smlouvy. Smluvní strany se zavazují poskytnout si v řízení potřebnou
součinnost.
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5.2. Pokud by příslušný katastrální úřad pravomocně rozhodl o zamítnutí vkladu, zavazují
se smluvní strany bezodkladně uzavřít novou smlouvu tak, aby splňovala podmínky
katastrálního úřadu pro povolení vkladu vlastnického práva Kupujícího do katastru s tím, že
kupní cena a další podmínky této Smlouvy, které nebudou bránit provedení vkladu, zůstanou
beze změny.

VI.

Ostatní a závěrečná ustanovení

6.1. Smluvní strany navrhují, aby Katastrální úřad pro jihomoravský kraj, Katastrální
pracoviŠtě Znojmo, provedl na základě této Smlouvy vklad vlastnického práva k Převáděným
pozemkům ve prospěch Kupujícího.

6.2. Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy je nebo se stane neplatným nebo
nevymahatelným jako celek nebo jeho část, nemá tato skutečnost vliv na vymahatelnost nebo
platnost ostatních závazků z této Smlouvy a je plně oddělitelným od ostatních ustanovení.
Strany se zavazuji v rámci této Smlouvy bezodkladně nahradit formou dodatku k této
Smlouvě nebo nahrazením této Smlouvy novou smlouvou tento neplatný nebo nevymahatelný
oddělený závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v
nejvyšší možné míře odpovídat smyslu a účelu původního odděleného závazku. Totéž platí i
pro případy nicotnosti.

6.3. Veškeré změny nebo doplněni této Smlouvy je možné pod sankcí absolutní neplatnosti
činit pouze v písemné formě, na základě dohody obou smluvních stran, číslovanými dodatky
k této Smlouvě. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových,
či jiných elektronických zpráv.

6.4. Smluvní strany tímto prohlašují, že mezi nimi nebyla v souvislosti s prodejem
Převáděných pozemků smluvena jiná ujednání než ta výslovně uvedená v této Smlouvě.

6.5. Práva a povinnosti touto Smlouvou neupravené se řídí českým právem, zejména
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

6.6. Práva vzniklá z této Smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného
souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-
mailových, či jiných elektronických zpráv.

6.7. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s platnosti originálu.
Prodávající a Kupující obdrží jedno vyhotoveni a jedno vyhotovení je určeno pro potřeby
katastrálního úřadu,

6.8. Obec Horní Dunajovice v souladu se zákonem, dle § 39 odst. l, zákona č.
128/2000Sb., o obcích, v platném znění, vyvěsila svůj záměr prodat výše uvedený pozemek
na úřední desce obecního úřadu, a to od 23.9.2021 do 11.10 2021 a tento byl schválen
zastupitelstvem obce Horní Dunajovice na řádném zasedání zastupitelstva dne 27.10.2021.

3



6.9. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a
svobodné vůle, Smlouvu si přečetly, s jejím obsahem souhlasí a toto stvrzuji vlastnoručními
podpisy.
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KUPNÍ SMLOUVA O KOUPI NEMOVITOSTI
dále také jen jako ,,Smlouva"

Smluvní strany

l) Obec Horní Dunajovice
se sídlem Horní Dunajovice 102, PSČ: 671 34
IČ: 00292818
Zastoupena: Miloslavem Reiterem, starostou
(dále jen jako ,,Prodávající")

a

2)

(dále jen jako ,,Kupující")

uzavřely niže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "Občanský zákoník") tuto:

KUPNÍ SMLOUVU O KOUPI NEMOVITOSTI

l.

Úvodní ustanovení

1.1. prodávající prohlašuje, že je vlastníkem pozemku - parcely 2082/4, o výměře 18 m2,
druh pozemku: orná půda, v katastrálním území Horní Dunajovice, obec Horní Dunajovice,
zapsané na LV č. 10001, vedeném Katastrálním úřadem pro jihomoravský kraj, Katastrální
pracoviště Znojmo (dále též jen ,,Převáděný pozemek").

II.

Předmět Smlouvy

2.1. prodávající touto Smlouvou prodává Kupujícímu do jeho výlučného vlastnictví
Převáděný pozemek uvedený v ČI. 1.1. Smlouvy za dohodnutou kupní cenu uvedenou v
článku III. Kupující tento převáděný pozemek kupuje a přijímá do výlučného vlastnictví.
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III.

Kupní cena a platební podmínky

3.1. prodávající prodává Kupujícímu Převáděný pozemek za celkovou kupní cenu ve výši
1.089,00 Kč (slovy: jeden tisíc osmdesát devět korun českých).

3.2. Kupní cenu v plné výši dle odst. 3.1. uhradí Kupující při podpisu této smlouvy
v hotovosti.

3.3. Smluvní strany se dohodly, že náklady spojené s vkladem vlastnického práva do
katastru nemovitostí a správní poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí zaplatí
Kupující.

lV.

Prohlášení smluvních stran

4.1. Prodávající prohlašuje, Že na Převáděném pozemku neváznou žádné dluhy, věcná
břemena, zástavní práva, ostatní věcná nebo jiné právní povinnosti ve prospěch třetích osob.

4.2. Prodávající dále prohlašuje, že své vlastnictví k Převáděnému pozemku nepozbyla
převodem vlastnického práva na jinou osobu ani jiným způsobem, který by nebyl patrný
z veřejného seznamu, není omezena v nakládání s Převáděným pozemkem, k Převáděnému
pozemku není uzavřena žádná nájemní nebo jiná obdobná smlouva, podle které by jakákoliv
třetí osoba měla právo tento Převáděný pozemek užívat.

4.3. Prodávající se zavazuje, že od data podpisu této Smlouvy neuzavře žádnou jinou
smlouvu vedoucí ke zcizení, zastavení nebo k jiným zatížením Převáděného pozemku, ani
ohledně Převáděného pozemku neuzavře nájemní smlouvu nebo jinou obdobnou smlouvu.

4.4. Kupující prohlašuje, že není v exekučním nebo insolvenčnim řízeni ani není proti
němu vedeno řízeni, jehož výsledkem nebo důsledkem by mohla být neplatnost nebo
neúčinnost převodu vlastnického práva. Pokud by tomu tak bylo, je Prodávající oprávněna od
této Smlouvy okamžitě odstoupit.

4.5. Kupující prohlašuje, že Převáděný pozemek v tomto stavu přijírná do svého výlučného
vlastnictví.

V.

Vklad práva do katastru nemovitostí

5.1. Vlastnictví k Převáděnému pozemku nabývá Kupující vkladem vlastnického práva do
veřejného seznamu. prodávající podá návrh na zahájení vkladového řízení po zaplacení kupní
ceny dle ČI. 3.2. Smlouvy. Smluvní strany se zavazují poskytnout si v řízení potřebnou
součinnost.
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5.2. Pokud by příslušný katastrální úřad pravomocně rozhodl o zamítnutí vkladu, zavazují
se smluvní strany bezodkladně uzavřít novou smlouvu tak, aby splňovala podmínky
katastrálního úřadu pro povolení vkladu vlastnického práva Kupujícího do katastru s tím, že
kupní cena a další podmínky této Smlouvy, které nebudou bránit provedení vkladu, zůstanou
beze zrněny.

VI.

Ostatní a závěrečná ustanovení

6.1. Smluvní strany navrhují, aby Katastrální úřad pro jihomoravský kraj, Katastrální
pracoviště znojmo, provedl na základě této Smlouvy vklad vlastnického práva
k Převáděnému pozemku ve prospěch Kupujícího.

6.2. Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy je nebo se stane neplatným nebo
nevymahatelným jako celek nebo jeho část, nemá tato skutečnost vliv na vymahatelnost nebo
platnost ostatních závazků z této Smlouvy a je plně oddčlitelným od ostatních ustanovení.
Strany se zavazují v rámci této Smlouvy bezodkladně nahradit formou dodatku k této
Smlouvě nebo nahrazením této Smlouvy novou smlouvou tento neplatný nebo nevymahatelný
oddělený závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v
nejvyšší možné míře odpovídat smyslu a účelu původního odděleného závazku. Totéž platí i
pro případy nicotnosti.

6.3. Veškeré změny nebo doplnění této Smlouvy je možné pod sankci absolutní neplatnosti
Činit pouze v písemné formě, na základě dohody obou smluvních stran, číslovanými dodatky
k této Smlouvě. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových,
či jiných elektronických zpráv.

6.4. Smluvní strany tímto prohlašují, že mezi nimi nebyla v souvislosti s prodejem
Převáděného pozemku smluvena jiná ujednáni než ta výslovně uvedená v této Smlouvě.

6.5. Práva a povinnosti touto Smlouvou neupravené se řídí českým právem, zejména
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

6.6. Práva vzniklá z této Smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného
souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-
mailových, či jiných elektronických zpráv.

6.7. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s platností originálu.
Prodávající a Kupující obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení je určeno pro potřeby
katastrálního úřadu.

6.8. Obec Horní Dunajovice v souladu se zákonem, dle § 39 odst. l, zákona č.
128/2000Sb., o obcích, v platném znění, vyvěsila svůj záměr prodat výše uvedený pozemek
na úřední desce obecního úřadu, a to od 23.9.2021 do 11.10 2021 a tento byl schválen
zastupitelstvem obce Horní Dunajovice na řádném zasedání zastupitelstva dne 27.10.2021.
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6.9. Smluvní strany prohlašuji, že tato Smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a
svobodné vůle, Smlouvu si přečetly, s jejím obsahem souhlasí a toto stvrzují vlastnoručními
podpisy.
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KUPNÍ SMLOUVA O KOUPI NEMOVITOSTI
dále také jen jako ,,Smlouva"

Smluvní strany

l) Obec Horní Dunajovice
se sídlem Horní Dunajovice 102, PSČ: 671 34
IČ: 00292818
Zastoupena: Miloslavem Reiterem, starostou
(dále také jen jako ,,Prodávající")

a

2)

(dále také jen jako ,,Kupující")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "Občanský zákoník") tuto:

KUPNÍ SMLOUVU O KOUPI NEMOVITOSTI

I.

Úvodní ustanovení

1.1. Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem pozemků, parcely č. 1194/5 o výměře 78 m',
ostatní plocha - jiná plocha a parcely č. 1189/1, o výměře 4571 m', ostatní plocha - ostatní
komunikace, oba v k.ú. Horní Dunajovice, obec Horní Dunajovice, zapsaných na LV č.
10001, vedeném Katastrálním úřadem pro jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo.

1.2. Geometrickým plánem, č. 410-186/2021, pro průběh vytyčené nebo vlastníky
zpřesněné hranice pozemků, rozdělení pozemku a vyznačení budovy, která je vedlejší stavbou
na pozemku, potvrzeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním
pracovištěm Znojmo dne 02.07.2021, ověřeném Ing. Petrem Gabrielem dne 29.06.2021, byly
z pozemku - parcely č. 1189/1, odděleny pozemek - parcela č. st. 369 o výměře 48 m',
zastavěná plocha a pozemek - parcela č. 1189/12 o výměře 44 m', ostatní plocha - jiná
plocha. Geometrický plán č. 410-186/2021 je neoddělitelnou součástí této Smlouvy.

1.3. Předmětem prodeje a koupě na základě této Smlouvy jsou nové parcely oddělené
geometrickým plánem č. 410-186/2021, nová parcela Č. st. 369 o výměře 48 m', zastavěná
plocha a nová parcela Č. 1189/ 12 o výměře 44 m', ostatní plocha - jiná plocha a pozemek
evidovaný v katastru, parcela Č. 1194/5 o výměře 78 m', ostatní plocha - jiná plocha,

l



všechny v k.ú. Horní Dunajovice, obci Horní Dunajovice (dále též jen ,,Převáděné
pozemky").

II.

Předmět Smlouvy

2.1, Prodávající touto Smlouvou prodává Kupujícím do jejich společného jmění manželů
Převáděné pozemky uvedené v ČI. I., odst.1.3. Smlouvy, za dohodnutou kupní cenu uvedenou
v ČI. III., odst. 3.1. Kupující tyto Převáděné pozemky kupují a přijímají do společného jmění
manželů.

III.

Kupní cena a platební podmínky

3.1. Prodávající prodává Kupujícím Převáděné pozemky za celkovou kupní cenu ve výši
13.189,00 KČ (slovy: třináct tisíc sto osmdesát devět korun českých).

3.2. Kupní cenu v plné výši dle ČI. III., odst. 3.1. uhradí Kupující při podpisu této smlouvy
v hotovosti.

3.3. Smluvní strany se dohodly, Že náklady spojené s vkladem vlastnického práva do
katastru nemovitostí a správni poplatek za zápis vkladu do katastru nemovitostí zaplatí
Kupující.

IV.

Prohlášení smluvních stran

4.1. prodávající prohlašuje, že na Převáděných pozemcích neváznou žádné dluhy, věcná
břemena, zástavní práva, ostatní věcná nebo jiné právní povinnosti ve prospěch třetích osob.

4.2. Prodávající dále prohlašuje, že své vlastnictví k Převáděným pozemkům nepozbyla
převodem vlastnického práva na jinou osobu ani jiným způsobem, který by nebyl patrný
z veřejného seznamu, není omezena v nakládání s Převáděnými pozemky, k Převáděným
pozemkům není uzavřena žádná nájemní nebo jiná obdobná smlouva, podle které by
jakákoliv třetí osoba měla právo tyto Převáděné pozemky užívat.

4,3. Prodávající se zavazuje, že od data podpisu této Smlouvy neuzavře žádnou jinou
smlouvu vedoucí ke zcizení, zastavení, nebo k jiným zatížením Převáděných pozemků, ani
ohledně Převáděných pozemků neuzavře nájemní smlouvu nebo jinou obdobnou smlouvu.

4.4. Kupující prohlašují, že nejsou v exekučním nebo insolvenčním řízení ani není proti
nim vedeno řízení, jehož výsledkem nebo důsledkem by mohla být neplatnost nebo
neúčinnost převodu vlastnického práva. Pokud by tomu tak bylo, je Prodávající oprávněna od
této Smlouvy okamžitě odstoupit.
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4.5. Kupující prohlašují, že Převáděné pozemky v tomto stavu přijímají do společného
jmění manželů.

V.

Vklad práva do katastru nemovitostí

5.1. Vlastnictví k Převáděným pozemkům nabývají Kupující vkladem vlastnického práva
do veřejného seznamu. Prodávající podá návrh na zahájení vkladového řízeni po zaplacení
kupní ceny dle ČI. 3.2. Smlouvy. Smluvní strany se zavazují poskytnout si v řízení potřebnou
součinnost.

5.2. Pokud by příslušný katastrálni úřad pravomocně rozhodl o zamítnutí vkladu, zavazují
se smluvní strany bezodkladně uzavřít novou smlouvu tak, aby splňovala podmínky
katastrálního úřadu pro povolení vkladu vlastnického práva Kupujících do katastru s tím, že
kupní cena a další podmínky této Smlouvy, které nebudou bránit provedení vkladu, zůstanou
beze změny.

VI.

Ostatní a závěreČná ustanovení

6.1. Smluvní strany navrhují, aby Katastrální úřad pro jihomoravský kraj, Katastrální
pracoviště Znojmo, provedl na základě této Smlouvy vklad vlastnického práva k Převáděným
pozemkům ve prospěch Kupujících.

6.2. Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy je nebo se stane neplatným nebo
nevymahatelným jako celek nebo jeho část, nemá tato skutečnost vliv na vymahatelnost nebo
platnost ostatních závazků z této Smlouvy a je plně oddělitelným od ostatních ustanoveni.
Strany se zavazují v rámci této Smlouvy bezodkladně nahradit formou dodatku k této
Smlouvě nebo nahrazením této Smlouvy novou smlouvou tento neplatný nebo nevymahatelný
oddělený závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v
nejvyšší možné míře odpovídat smyslu a účelu původního odděleného závazku. Totéž platí i
pro případy nicotnosti.

6.3. Veškeré zrněny nebo doplnění této Smlouvy je možné pod sankcí absolutní neplatnosti
činit pouze v písemné formě, na základě dohody obou smluvních stran, číslovanými dodatky
k této Smlouvě.

6.4. Smluvní strany tímto prohlašují, že mezi nimi nebyla v souvislosti s prodejem
Převáděných pozemků smluvena jiná ujednání než ta výslovně uvedená v této Smlouvě.

6.5. Práva a povinnosti touto Smlouvou neupravená se řídí českým právem, zejména
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

6.6. Práva vzniklá z této Smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného
souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-
mailových, či jiných elektronických zpráv.
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6.7. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu.
Prodávající a Kupující obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení je určeno pro potřeby
katastrálního úřadu.

6.8. Záměr obce Horní Dunajovice prodat Převáděné pozemky byl vyvěšen na úřední
desce od 07.07.2021 do 23.07.2021 a schválen zastupitelstvem obce dne 16.12.2021.

6.9. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a
svobodné vůle, Smlouvu si přečetly, s jejím obsahem souhlasí a toto stvrzují vlastnoručními
podpisy.
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KUPNÍSMLOUVAO KOUPINEMOVITOSTI

Smluvní strany:

(prodávajIcQ

a

Obec Horní Dunajovice

(Kupujicí)

prodávajici:

(dále jen ,,prodávající")

a

Kupující: Obec Horní Dunajovice
se sídlem: Horní Dunajovice 102, PSČ 671 34

IČO: 00292818

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Znojmo
Číslo účtu 1581876389/0800

zastoupena: Miloslav Reiter, starosta obce
(dále jen ,,Kupujľcř')

uzavřely nže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "Občanský zákoník") tuto:

KUPNÍ SMLOUVU O KOUPI NEMOVITOSTI

1. PŘEDMĚT KOUPĚ

1.1 prodávající prohlašuje, že je výhradním vlastnkem pozemku - parcely č. 202/49, orná
půda, o výměře 5007 m', zapsaném na LV č. 137 v k.ú. Domčice, obci Horní
Dunajovice, vedeném Katastrálním úřadem pro jihomoravský kraj, Katastrální
pracoviště Znojmo.



1.2 Geometrickým plánem pro průběh vytyčenénebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků
a rozdělenI pozemků č. 200-639/2020, vyhotoveném Zdeňkem Popelkou a ověřeném
(JOZl Ing. Petrem Gabrielem, potvrzeném Katastrálním úřadem pro jihomoravský kra,
Katastrálním pracovištěm Znojmo dne 23.11.2020, byl z pozemku - parcely 202/49,
orná půda, o výměře 5007 m', zapsaném na LV 137 pro k.ú. Domčice, obec Horní
Dunajovice, oddělen pozemek - parcela 202/131 o výměře 1590 m', orná půda
(dále jen ,,Převáděný pozemek") .

1.3 Geometrický plán č. 200-639/2020 je neoddělitelnou součásti této Smlouvy. Úřad
městyse Višňové - stavební úřad dne 14. června 2021, pod č.j.: 210/2021-DA udělil
souhlas s dělením pozemků, tak jak je uvedeno v geometrickém plánu č. 200-
639/2020.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 prodávajíci prodává Kupujicí ,,převáděný pozemek", tedy parcelu 202/131, uvedený
v odstavci 1.12 a Kupující tento ,,Převáděný pozemek" kupuje a přijímá do svého
vlastnictví.

3. PROHLÁŠENÍ

3.1 ProdávajÍcÍ prohlašuje, že:

- své vlastnictví k předmětnému ,Převáděnému pozemku" nepozbyla převodem
vlastnického práva na jinou osobu ani jiným způsobem, který by nebyl patrný z veřejného
seznamu,

- není omezena v nakládáni s předmětným ,,Převáděným pozemkem",
- ,,převáděný pozemek" není zastaven ve prospěch jiné osoby ani k němu není zříZeno

žádné jiné věcné právo a

- je oprávněna k tomuto právnímu jednání.

4. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Prodávající prodává Kupující ,,převáděný pozemek" uvedený v odstavci 1.2 za kupní
cenu ve výši 70,- KČ za 1 m' (slovy: dvě stě korun českých za m').

4.2 Kupní cenu v plné výši 111 300,- kč (slovy: sto jedenáct tisíc tři sta korun českých)
uhradí Kupujici při podpisu této smlouvy na bankovní účetprodávajid
vedený

4.3 Od daně z nabytí nemovitých věci ve vztahu k převáděné nemovitosti je Kupujicí
osvobozena. Poplatek za zápis vkladu vlastnického práva k převáděné nemovitosti
hradí KupujÍcÍ.



4.4 Nezaplatí4i Kupujľd kupní cenu prodávající ve výše uvedené lhůtě, je Prodávající
oprávněna od této smlouvy odstoupit.

4.5 Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna okamžikem připsáni kupní ceny na bankovní
účet prodávajid

5. PRÁVNĹA FAKTICKÝ STAV PŘEVÁDĚNÉ NEMOVITOSTI

5.1 prodávajÍcÍ prohlašuje, že na předmětném ,Převáděném pozemku" neváznou žádné
dluhy, věcná břemena, zástavní práva, ostatní věcná nebo jiná práva třetích osob ani
jiné právni povinnosti.

5.2 KupujÍcÍ prohlašuje, že se seznámila s faktickým stavem nemovitostí.
5.3 KupujÍcÍ prohlašuje, že se seznámila s právním stavem nemovitosti.
5.4 Kupující prohlašuje, že nemovitosti v tomto stavu přijímá do svého vlastnictví.

6. NABYTÍ VLASTNICTVÍ

6.1 Vlastnictví nabývá Kupující vkladem vlastnického práva do veřejného seznamu.
Smluvní strany se zavazuji poskytnout si v řízeni potřebnou součinnost.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Na základě této smlouvy lze zapsat vlastnické právo k ,,Převáděnému pozemku" ve
prospěch Kupujici.

7.2 Smluvní strany jsou svým projevem vůle převést ,,převáděný pozemek" podle této
smlouvy vázány i tehdy, pokud by příslušný úřad na základě této smlouvy nevložil
vlastnické právo KupujIcI k ,,Převáděnému pozemku". V takovém případě se smluvní
strany zavazuji tuto smlouvu upravit tak, aby na jejím základě bylo možné vložit do
veřejného seznamu vlastnické právo KupujicI k nPřeváděnému pozemku".

7.3 V záležitostech touto smlouvou neupravených se právni vztah mezi smluvními stranami
řídí obecně závaznými předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

7.4 Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků opatřených
datem a podpisy obou smluvních stran. Jiná forma její zrněny se vylučuje.

7.5 V případě, že některé ustanoveni této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají
ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Smluvní strany se zavazuji nahradit neúčinné
ustanoveni této smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem
odpov Idá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného.

7.6 Koupě ,,Převáděného pozemku" KupujÍcÍ, tedy obcí Horní Dunajovice, byla
schválena zastupitelstvem obce dne 16.12.2021.



7.7 Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platnosti originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží 1 stejnopis a 1 stejnopis je určen pro vkladové řízeni.

NA DŮKAZ TOHO, že smluvní strany s obsahem této smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazuji se
k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašuji, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich
svobodné a vážné vůle.


