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KUPNÍ SMLOUVA
l. Slrtluvni strlt

l.

ltt,

Proclár,al ící:

Jiří Lówy,

r.č.51092310582, Kunějovice l, 330 35 Líšt'any
Věra Uhlová. r.č. 536l2l/080. Do Zán-iclsti 48,326 00 Plzeň - Černice
každý vlasttlíkem jedné idelání %

2. Prodávající:

Jiř-í Lólvr,, r.č. 510923l0582, Ktrnějovice
vlasttríl<cnr jedrré ideáIní %

3. Nabyvatel:

Obec Kunějovice, IČO 00573086, Kunějovice 28, 330 35 Líšt'any
zastoupetra starostou Milosfavem Novákem, r.č, 620420l 1 102

ll,

1,

330 35 Líšt'any

Př,edmět prode ie

Prodávající Jir'í Lówy a Věra Uhlová prolrlašují, že jsoir vlastníky kažclýjednéideáIní
poloviny parcel vkatastrálnin úzenríKurrějovice vedených na listr"r vlastnictví l1l, a to
parcely 4912 vedené v katastru nemovitostí o ýměře 4] m2 a parcely 744 vedené ve
zjedrrodušerréevidenci, původ parcely pozernkoý katastr o výrněře 1493 m2.

Prodávající Jii,í Lówy prolrlašuje, že je viastrríkem jednó ideální polovirry parcel
v katastrální ťrzcn'i Kr,rnějovice vedenýclr na listu vlastnictvi l44, a to parcely 559 o výněře
|626 rnZ a parcely 570 o výměře 852 m2, obě vedené ve zjednodušerré evidenci. původ
parcely přídělclr,ý plán rrebo jiný podklad,
prodár,ající činíčestnéprohlášeni, že jsoir.oprávněni nakládat s uvedenými pozemky a
že na nich neváznou žádnédluhy, polrledávky ani jiná věcná břemena, a takto je prodávají
nabyvateli.
Nabyvatel prohlaštle, že je mu stav rlabývarrých pclzeml<ů dolrře znátn a že 1e v tomto
stavLr kLrpuje.

III. Cena

Kupní cena je stanovena zrraleckým odhadem. Nabyvatel zaplatí prodávajícímrr Jiřír-nr-r
Lórvyn'u částlnr ve v}ši 77 545,- Kč (sedn'desát sedm tisíc pět set čtyřicet pět korun českýclr)
rra čísloúčtu27 -9204720297 l0l00.
.

Znalecký oclhac1 pozenrl<ů zajistí na své nál<lady nabyvatel. Sepsání kupní smlouvy a
vklacl práva do katastr-tt netnovitostí zajistí prodávajíci, Danč budou zaplaceny cllc zákona.

I\,'. Ostatni

7

rr i

eclniiní

Účastl,í., t,-lto snLouvy beroli na věclonrí, s přihléclnr_itin k ustarrovcní §47 obč.
sq,ni pro_jevy vázánt až ďo dne rozhoclnltti o zápisrr práva vkladu

zákoníku. že .jsoLl

l, příslrršrrénktltitstrll nenor.,itclstí.

Vlastrlictr í tlertlol,ittlstí ur,ecletrÝch r, č,lárlkLt ll. této strllouvy přc,jilc rla naby"r,atele
vltlacle rll v, příslrršnén-ikatastru ncrnovitclsti na zal<laclě této ktrprri stnloltvy.
pocilc tótcl kuprli srrrlotlvy se l,katastru ncrrrovitosti katastrálrríiro ťtřaclu plzcti sevťr
pror"ecloLt přis lLršrré zápisy,

V Kunčjovicich drle
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