obec Herink, lČ ooo 40

14o, Do Višňovky

28,25101 Herink

zastoupená starostou obce panem Karlem Zemanem
na straně jedné jako ,, prodávající"
a

na straně druhé jako

,,

kupující

uzavírqíníŽe uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením $ 2079 a násl
zákona é.8912012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

kupní smlouvu o převodu nemovitostí

t.

Proh!ášení prodávajícího
Prodávající prohlašuje, Že je výluěným vlastníkem pozemku parc. ě. 46126 o výměře 80 m2,
ktený vznikl na základě geometrického plánu é.613-912017 vyhotovený ing. Vladislavou
Mikoláškovou z pozemku parc. é.4615, katastrální územíHerink

!t.

Předmět smIouvy
Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímuza podmínek níŽe uvedený pozemek parc.č.
46t26 o výměře 80m2, katastrální územíHerink (dále jen ,,nemovitost"), kteý vznikl na
základě geometrického plánu č,. 613-912017 vyhotovený ing. Vladislavou Mikoláškovou,
z pozemku 46/5. Geometrický plán tvořípřílohu č.1 této smlouvy
Kupujícítuto nemovitost za podmínek nížeuvedených od prodávajícího do svého výlučného
vlastnictví kupuje.

lll.

Kupní cena

1.

2.

Kupní cena převáděné nemovitosti uvedené v čl. ll této smlouvy, byla stanovena
dohodou smluvních stran v celkové výši 196.000,-Kč (slovy: sto devadesát šest tisíc
korun ěeských).

Kupní cenaza nemovitost uvedená v čl' !l' této smlouvy bude uhrazena do 5 dníod
podpisu této smlouvy na bankovní Účet prodávajícího č.:18625201/0'100.

tv.

Prohlášení stran
Prodávající prohlašuje, Že nemovitost uvedená v čl. ll této smlouvy není zatiŽena Žádnými
vadami, ať uŽ faktickými nebo právními a ani věcným břemenem. kupující potvzuje, Žďse
osobně seznámil se stavem převáděné nemovitosti a v tomto stavu ji takto po důkladném
zvážení a prohlídce kupuje do svého výlučnéhovlastnictví.

Smlwní strany prohlašují,Že jsou si vědomi povinnosti daňového přiznání a zpŮsobu
vyměřování daně v souladu s platnými právními předpisy. Kupujícíse zavazule uhradit daň z
nabytí nemovitých věcí v termínu a výši dle právních předpisů platných v době uzavření
kupní smlouvy.

v.
ostatní ujednání
Smluvnístrany se dohodly, Že návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
podá příslušnémuKatastrálnímu úřadu kupující,a to bez zbytečnéhoodkladu po uzavření
této smlouvy. Správní poplatek za vklad vlastnického práva uhradí kupující.

V

případě zamítnutínávrhu na vklad vlastnického práva dle této smlouvy příslušným
katastrálním úřadem' se tato smlouva dnem nabytí právní moci tohoto zamítavého
rozhodnutí od samého počátku rušía smluvní strany jsou si povinny do 30ti dnů od doručení
zamítavého rozhodnutí katastrálního úřadu vrátit vše, co na základě této smlouvy nabyly.

VI

Závěrečná ustanovení
Tato smlouva je sepsána a uzavřena celkem ve třech vyhotoveních stejné právní závaznosti,

z nichž jedno bude pouŽito jako příloha k návrhu na vklad do kataštru nemovitostí a po
jednom vyhotovení obdžíkaždá smluvnístrana po podpisu této smlouvy'
Tato smlouva a vztahy. z ni vyplývajícíse řídíprávním řádem Českérepubliky, zejména
příslušnými ustanoveními zák. č' 8912012 Sb., občanský zákoník, ve znění -pozďc;sicn
předpisů'

Účastnícitéto smlouvy žádají,aby byl u příslušnéhokatastrálního úřadu pro obec Herink,
katastrální územi Herink proveden zápis změn vlastnických práv k předmětu koupě podle čl.
ll. této smlouvy.
Uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo obce Herink na svém zasedání, konaném
dne 1 1. 5' 2017 , usnesením č. 412017l8

-

Účastníci si smIouvu řádně přeěetli a na důkaz toho, že porozumělijejímu obsahu tuto
svobodně, vážně a vlastnoručně podepisují.
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