
Níže uvedeného dne, měsíce aroku
uzavřeli tito,

podle wých prohlrášení k prrávním iůoďum zcela4působilí,
účastníci

1) Obec Kunějovice, zastoupená starostou Miloslavem Novákem
Kmějovice 28,33$ 35 Kunějovice
ICS: 0ú573086

na straně jedné jako prodávající

na straně druhé jako kupující

KI'PNÍ SMLOUYU
č.01/19-01/20L8

L

Prodávající Obec Krmějovice je dle svého prohlrášení vlastnften pozemku ostatní plochy parcelního čísla
KN 837/6, zapsanéhc na LV 10001, pro katashiální tzffií a obec Kunějovice" u Katastrálního úřadu

pro Plzeňský tcaj, Katastrálrú pracoviště Plzeň * sever, z kterého se na zákJadě geometrického planu

č.308-16l2a17,ze dne 15. 72.Za17, CIddětil pozemek ost. pl" parcelniho čísla 837!1, o rrýměře 23 mz,

stavební pozennek p- č" 25t6, o výrnčře 2 *'n a pozemek ostatní pl. p. č" 83718, o výměře 8 m?-

Terrto geomefic§ý plrán tvoří nedílnou součast snlouvy.

il.

Prodráv{ící touto krrpní smlouvou prodrává kupujícím pozemkovou parcelu č. BTn, o výmďe 23 m2,

st. pozsmek p. ě. 2516, o výměře 2 Ň a pozemek ost. pl. p. č. E37E, o výměře 8m2, v obci
a katastrálním území Kunějovice , ati je kupují se všemi pnívy a povinnostrni a nabyvqi do svého výlučného

vlashictví.

m.

Kupní cena zapřeváděnou nemovitost byla sůanovena ve výši Kč 1 980,- (iedentisícdevětsetosmdesáíkorun).

Závazek kupujících zaplalrit kupní cenu je §plněn zaplarmím částl§y v hotovosti při podpisu této smlouvy,
což smluvní strany potvrzují svým podpisem na této smlouvě.
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tV-

Yeškeré poplafu a daně spojené s převodem nennovitosti budou hrazeny v souladu s platqýnni prá.,oími
předpisy - správní poplatek zavklad do katastru nemovitostí ve výši Kč 1 CIOc,- a dň. znabytí nenrovitosti
hradí kupující. Náklady spojené se zaměřením pozemku byly uhrazeny kupujícím.

v.

Prodej výše uvedených pozemlců byl schválen na zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice dne 19. 1.2018,
usnesením č. 582/01/18d} [ZáměT cbce Kunějovice o prodeji č.a18-08DaW7.

\rI.

Tbto kryní smlouva podléhá vHadu do kafastnr nemovitostí vedeném u Katastnílního riřadu po Plzeňský

@i, IktastrráIní pracoviště Plzeň sever (poHka Plzeň - Jižni Predmffi). Dle terto mlouvy nechť
se vkatastu nemovitostí, vedeiném Katasbálním pracovi§ěm Plzeň - §ever pro obec a kata§tátní uzemí
Kunějovice, zaloilnový list vlashictví azapíše se následující vHad vlasmického pníva:

1) včástiAllv: SJM

2) v části BLÝ 1rczemek osr pl. parcelního čísla Í§í7I7,o výmďe ?3 w2,
stavóní pozemek p. č.2516, o výmďe 2 m2 apozmekostatní pl. p. č. 83718, o výmďre 8 m2.

Smtuvní srany berou na vědomí, že k převodu vlashicM dle teto kupní smlouvy dojde na zÁkladé
rozhodnutí pfislušného k*ashílního ffidu o povolení vHadu vlastnického pníva do kaíastrrr nemovitostí
s pávními účinky vkladu práva ke dni podání rrálnhu na zahájeni ffzefri. Tímto také přrejdou na stranu

kupujících povinnosti placení dani a jiných vďejných dávek.

vtr.

Prodrávající prohlašuje, žs m převrádě,ných nemovitostech neváznou žádné dlrůy, 7Ástaynl právu v&ná
bfumena ani jiná pávní omezení.
kupující prohlašují, že je jim stav nemovitostí dobře rnám, a že je v takovém stavu bez \r,ýhmd pfijímají.
Při nakládání s výše uvedeným ne,movitým majetkem byly dodrZeny vďke,ré podmínky dané jednotlivými
ustanoveními záúlonač. 128l2OW Sb., o Obcícb, ve znění pozdějšícb předpisů-

Vm.

Úea§híci této smlouvy výslovně prohlašují, že smlouva byla sep*ána aa základéjejich prarré a svobodné
vůle, niko§v v tísni zanátprldŇ nevýhodných s jejím obmhem sorrhlasí a na důkaz toho připojují
své vlastnoruční podpisy.

a



Snrlouva je sepsána a podepsána ve řech vyhotovenícly z rltcbž jedno vyhotovení je rrrčeno příslušnému

katastrálnímu úřadu kŤkenl o povolení vkladu vlasmického ptávadle této sm|ouvy do katastru nemovitosti

a po jednom obátil, každý z rlčashiků této smlouvy. O provedení vHadu práva bude každá ze srnJuvních

stran informována příslušným t<atastrálním úřadem.

V Krrnějovicích dne 19. 1. 20l8

Prodávající: Kupující:

Obec Kunějovice
zastoupená starostou
Miloslavem Novákem

stanislav kudík

Kupující:

Renata kudíková


