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< '_b~cSyro~tka, IČ 00269671, se sídlem Syrovátka 69,50327 Lhota pod Libčany
" .J13• •-zastoupena.starostou obce Jaroslavem Pitrou

bYtem-syi-ovátkae, 503 27 Lhota pod Libčany
jako prodávající na straně jedné

a

bytem Syrovátka 503 27 Lhota pod Libčany
jako kupující na straně druhé

uzavírají tuto

kupní smlouvu
podle § 588 a násl. zákona čís. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku

I.

Obec Syrovátka má ve vlastnictví p. p. čís. 214 o výměře 1987 m2
- zahrada v k. Ú. a obci

Syrovátka. Pozemková parcela je vedena na listu vlastnictví čís. 10001 pro k. Ú. a obec
Syrovátka u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec
Králové.

Pozemková parcela přešla do vlastnictví obce Syrovátka na základě zákona čís. 172/1991 Sb.
jako historický majetek obce. Parcela čís. 2 i4 vznikla z původní parcely PK 180/27 a 180/26
kn. vl. čís. 94 pro kat. obec Syrovátka.

II.

Prodávající obec Syrovátka touto smlouvou prodává pozemkovou parcelu, která je dle GP
čís. 146 - 16/2007 ze dne 22. 2. 2007 nově označena jako p. p. čís. 214/1 o výměře 994 n/ -
zahrada a p. p. čís. 214/2 o výměře 995 m2

- zahrada v k. ú. Syrovátka se všemi součástmi
za cenu sjednanou dohodou - Kč 400,-/m2 t. j. celkem Kč 795 600,-,

který tyto nemovitosti za uvedenou cenu kupuje a do svého vlastnictví přijímá.

Prodávající obec Syrovátka potvrzuje, že při prodeji obecního majetku bylo postupováno
v souladu s příslušnými nařízeními zákona, t. j. §§ 39 a 41 zákona ČÍS. 128/2000 Sb. o obcích,
tzn. že záměr prodeje byl zveřejněn a prodej odsouhlasen obecním zastupitelstvem
dne 11. 4. 2007, zápisem Č. lOv bodě I.

III.

Dohodnutou kupní cenu ve výši Kč 795 600,- slovy: sedmsetdevadesátpět tisíc šestset korun
českých uhradí kupující ve dvou splátkách. První splátka bude uhrazena v termínu
do 15. 7. 2007 ve výši Kč 400 000,-, zbývající částka ve výši Kč 395 600,- bude uhrazena
v termínu do 30. 9. 2007.
Obě částky budou zaslány na účet prodávajícího a to čís. účtu 1080846309/0800 vedeného
u České spořitelny a. s. Hradec Králové,
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IV.

Prodávaj ící obec Syrovátka požaduje, aby na p. p. čís. 214/1 a p. p. č. 214/2 byly postaveny 4
řadové rodinné domy splňující kriteria § 2 písmo a) bod 2 vyhl. čís. 501/2006 Sb.

dále obec Syrovátka požaduje od kupujícího předložit k vyjádření projektovou
'tJlf dokumentaci na výstavbu 4 řadových rodinných domů na p.p. čís. 214/1 a p. p.

Č. 214/2 v k. Ú. Syrovátka
Vyjádření obce bude podmínkou k vydání územního rozhodnutí a stavebního
povolení.

dále obec vyžaduje, aby stavebník oznámil stavebnímu úřadu záměr započít
s uzivamrn stavby ve smyslu § 120 zák. čís. 183/2006 Sb., tak aby nejpozději
k 31. 12. 20 II mohlo být započato. s užíváním stavby

při nedodržení stanovených termínů započetí užívání staveb požaduje obec vrácení
pozemků čís. 214/1 a 214/2 do majetku obce Syrovátka a to za cenu, za kterou byly
pozemky prodány

V.

Prodávající obec Syrovátka prohlašuje, že na převáděných nemovitostech neváznou žádné
dluhy, věcné břemeno, ani jiná právní povinnost a kupující prohlašuje, že je mu stav
převáděných nemovitostí znám.

VI.

Kupní smlouva je účinná podpisem. Vkladem nabývá kupující veškerá práva a povinnosti
s vlastnictvím nemovitostí spojená s právními účinky ke dni podání návrhu na vklad do
katastru nemovitostí.

VII.

Návrh na povolení vkladu do katastru nemovitostí podá prodávající, správní poplatek za
povolení vkladu do katastru nemovitostí uhradí kupující, náklady na vyhotovení
geometrického plánu hradí prodávající, daň z převodu nemovitostí hradí ze zákona
prodávaj ící.

VIII.

Na základě této smlouvy lze u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální
pracoviště Hradec Králové provést zápis takto:

v odd. A: Syrovátka 8503 27 Lhota P9d Libčany

v odd. B: p. p. č. 214/1 o výměře 994 m2

p. p. č. 214/2 o výměře 995 m2

v k. ú. Syrovátka
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IX.

Kupní smlouva je vyhotovena v pěti výtiscích, po jednom pro každou smluvní stranu, tři pro
vklad do katastru nemovitostí.

X.

Účastníci této smlouvy shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho k ní
připojují své vlastnoruční podpisy.

Syrovátka dne tf~· 2.oe.f- )
/

KupujícíProdávaj ící /

Jaroslav Pitro
starosta obce Syrovátka


