
KUPNÍ SMLOUVA

[. Smluvní stranv

Proclávajicí: Obec Kunějovice, IČO 00573086, Krrnčjovice 28, 330 35 Líšt'any
zastoupena starostolt Miloslavem Novákenr, r.č. 620420lI I02

Jiří Lówv, r.č.51092310582, Kunějovice 1, 330 35 LíšťanyNabvvatel:

II. I'řetlmět procleie

Prodávající prolrlašu_jc, že je vlastníkem parcel v katastrálním ťrzemí Kunějovice
vedených na listu vlastrlictví l000l ve zjednodušerré evidenci, původ Přidělový plán nebo jiný
poc1l<lad o celkor,é vÝměře 10 5t9 m2, a to těchto:

PZF. 3l1díl l, PZE 332 clíl L PZE 333 díl l, PZE 338 díl 2, PZE 339 díl Z, PZE
340 díl 2) PZE 34l díl 2, PZE 342 dí| z, PZE 343 dít 2, PZE 344lI di| l, PZE 34412 dí| |,
I,ZE345 díl l, PZE 346,PZE347,PZE348,|,ZE349,PZE350,PZE 35l díl 2,PZE352
díl 3, PZE 353/l díl 2, PZE 353lz díl 2, PZE 354ll, PZE 35412, PZE 355, PZE 356, PZE
357 díl 2,PZE 358 díI 2,PZE 36l díl l,PZE 362 díI l,PZE 363 díl 1,PZE 364 díl 1,PZE
365, PZE 366, PZE 367 , PZE 368, PZE 378/l rlíl 3, PZE 37812 díl l, PZE 379 díl l, PZE
383, PZE 386, PLE 387 díl 5, |>ZE 390 díl 3, P7E 392 díl 2,lrZE 393 díl 2, PZE 394 díl3,
PZE395,PZE 405,PZE 40811,PZE 40812,PZE 40911,PZE 4l0.

proclár,ající činí čestrré prohlášení, že je oprávrrěn nakládat s uvedenýnri pozemky aže
na nich neváznott žádné dlulry, pohledávky ani jiná věcná bř,emena, a takto je prodává
rrabyvateli.

Nabyvatel prohlaštrje, že je nru stav rlabývaných pozemkri ciobře znánl a že je l,tolnto
stavLr kirpuje.

IIl. Cena

Ktrprrí cena je stanovena zrraleckým odlradem. Nabyvatel zaplaíi prodávajícímu částktr
vc výši 78892,- Kč (sedrr'dcsát ostrr tisíc osn set dcvadesát clr,č kontny české) rra číslo účhr:

3l727_ s71'- lc:o

Znalecký odhaci pozenrkťt 3 r,yhotovení kupní snrlouvy zallsti na své náklady
nabyvatel. Vklacl práva clo katastru nerrrovitosti zajistí prodávající. Daně budotr zaplaceny dle
zákorra.



Účastníci této snlouvy berolt na vědomí, s přilrlédnr-rtím k ustanovení §47 obč.
zákonikrr. že jsor.i svýrni projevy vázání až do dne rozlrodnuti o zápistr práva vkladu
i pi-íslušném katastru nemovitostí.

Vlastnictví nerrrovitostí uvederlýcl-r v člárlku Il. této stnloul,y přejcle na nabyvatele
vkladem v příslr"ršném katastru nenlovitostí rra základě této kqlrrí smlouvy.

Podle tóto kuprri smlo1yy se v katastru nemovitostí Katastrálrriho úřaclr"r Plzeň - sever
provcclou přislušIré zápisy.

něiovicích dne 4. 5. 20l6


