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KUPNÍ SMLOUVA 

Srahmtitxtglay.,,..,  

'Aide en „prodivalicis) 

Msjn:společnost sv. Vincence de Paul, Region tek. epublika  
It  04547497 
(.cirkerni primicki osoba) 
Se. t,.,idlem Dobruška, Kosteini 239 
sť,,:avarvi 	rg.06oi6d.pfesávve,4 	 Soka, 	ser —Z.19.5 
• strzni cirdhé jako kuubc 

dide je 	upujicil 

uzavšra eka vedeného dne, miske a roku v souladu a ustanovenim 3 2079 'a niei, zi.ona 
Č. 89/2012 Sb:, občanský zikonik, ve zněni pozdčk,ich piedpizů,  

men  

isAp. 	s 

(dále  take  jen ,,smiouva 

dinck 

Prodivaiki prohlašuje, ka rlastni 	předmět pievodtr 

• pozemek parc.. čisto 3Ü3, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří 
• pozemek  pare.  &do 302/1, druh pcizemku zahrada 

• pozemek  pare  čisto 305, drah pozemku zahrada  

vie  v katarálním území B6stitriny, obec Dobruška, sepsané katastru nemovitoqi. vedeném 
Katamidnim .kith.',..dena pro Kriiovihradeck,fr kraj, Katastrilni pracoviště  'Rychnov nad Kněžnou, na listu 
viastnicwi 1145,. Výie uvedené nemovitosti jaou důle pro tičely teto smionN7 oztlaZoviny takě. ien jako 
„předmět převodn"„ uČ ats vřáe Tecifikovottho pozemku  pare. ado  303 je rovněž budova sIp. 39,. 
označes.1.4 iak.o rodinr4  them.  č.2st  oboe  BěsNiny, která je tedy rovněž součásti předmětu přcvodtu 

2: 	Prodávaicí ale prohlašuje, že 

2 	ne piedmětu  Om-Au  neviznou radno dIuby,scone biernena, zistaru erasa, •pravo  sap so  a jirtá 
prix,a a povinnost*, kt-x-i by kupujicimu iakkotiv  sterna  ala nebo zne.moiii,twda výkan icho 
vlastnicki,bo práva;  

pied  uzavienim této smlouvy neuzaviel se  tied  osobou žádnou kupní smlouvu čí štribuvu 
sn'llouvě- buctouel ks pni ohledně  piedmětu pievodu ci  *iota  srniouvu,  teens  piedmětem je pievod 
vlaamtckéh.o práva nebo zatížení předměru převodu např  _ zástavním právem., věcným břemenem 
apod,; 

• 
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2:3 uzavieni teto ST11IOC/1 piedmét pievodu :nijak nepřevede anizdbzivaz ve :ptc.,spech 
třetich osob, zeitnina právem 2tistavnim„ yamým břemenem, iedkupnim právem nebo napE  
právem rialmu.; 

2.4, vlastnické právo prodívajídřo k .předmétn převodu. a způsob jeho 
je v  souk&  s  pi  uiriftni. 	předpisy a ozhodnutimi orginAl stitni 	rivy 

samosprávy, která. se  .vztahu g k předmětu převodu; 
2...5, ke dni uzavieni teto smlouvy nebylo vůči němu aah4eno insolvenčni šizení a tiesví mu mimo, ze 

v na oe b podin insolvenčni nivrb„. dne prohlašuje, že vslc nimu neni vy.konatelně  
roz.hodnuti osmi vece ne  mod  a  le  neexistuje 	 -veřeini sokikromi 	Is  za by 
moIst's .být pc4kladem pro podání návrhu na nafizeni exekuce či výkon rozhodnuti; 

2 

	

	netni  dully  souvizieiici se správou domu a pozemku, které by- přešly na nabyvatele a nemá  am  
žádné itné: nedoplatky na danich nebo na poplatcich, ani nedoOlatky či dluhy, $.1a základě  kteryt  
be  mohl vzniknout takakoli závazek čí omezeni týkajici se smlouvy loapi,. zákonné, ziistavní. 
privo, nos, 	ke zistzfai priyo„ zistavni 	věctě  biemeno apodl, a kteri by  ma*  vest 

ornezeni priy .zsaklitiat př‹ximětetr,=, tel  so  a k připadnému uspokojeni 	tietich osob 
zpenéženim pře.dniqu. pievf,:glut nichz doSlo .k piechodu kupujičitu:›. 

, 	
neběii iidne  Tory,  zejm.ěna soudní, a to včetně  sporů  pied  rozhodci nebo rozhodčími 
vztahujici 	předměni převodu, a. to an spory týkatici se nalemnich a ousedských vztabA, 
neběží áadne správná šizená čs. tině  obdobné limit  is  to ani. řizeni pied příslušným k.-atastralnim 
uřa.deni. t,;,kaiici e předmitti přerodu, nebyio- vyai,no židté rozhodiautii, kteri ba za.kazovalo 
užívat předmět převodu :určitým způsobem nebo všeobecné jako takovou  is  předmět převodu 
neni 

 
"katastru nernoritoati předmětem poznis.nky spornosti; 

je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řidně  pinit rivazky v  nil  obsaženii-, 

piipadě, np.rohliAeni prodivajicibo obsaieni 	tit°  smlouvy se ukižou 
zavidějkl, 	 strany -pro tento popisu 	pokutu 	ptosi‚ich 

q ciho čelk.f.,.tve 
 

I 	e 	io"s pe procent) z kuptn. ceny. Ziroven 	kuptijici privo odsto,,Apit 
ost této kupní srnlouvy z důvodu porušení této smlouvy., Shora uvedenou smluvní pokutu se 

.prodiviit zavazule uhradit nejpozději do 5-ti pracovních dnů  od.e dne doručeni pisemne 
zaplaceni sixíluvni pokuty ze strany .kupti,ícisnu. Uied.,'-.1inim o smluvrti pokutě  nerd  dotčeno 

kupt'.,Uiciho na nidnadu s ody. 

. Kupu,, 	tohlai4ue, lni. je oprávněn tuto smlouvu uzavřít .a  plait  závazky v ní obsažená, že 
iidny závazek vmis jiné otoku'  ani nárok mina, finančního' iiřadu nebo jiněho orgánu  stain'  

vyILbo samc.:spravy„ kte# by :kupujicimu 	uzavřit a pink  two  stniouvu a že nebylo v17,1.6 
němu zahájeno insolvenčni iizeni is  le  tnu není známo,  áe  by na něj byl podán irisolvenčni 

Článek H. 
Předmět .smlotavy 

touto smlouvou :prodivi kupalicimu pfedratt evodu se všemi  privy  a 
poví ostnu se všemi -součástmi a veiketým pikitt4enstvita, a to za rupni emu sjednanou 
vul M.  °du,:  1.. *to sodomy, a Imputict piedrua .převodu se vgemi.  privy  a povinnostsui, 
vgem.i .součistrni a přiilukustvim., prodAvaýieiho do svalo viastnictvi kupuieza kupní cenu 
uvedenou v a 	odst. tOto smiouvy. 

PřodiVaild se  tout°  soatóssvuu zavazuje odevzdat kupujícímu předmět převodu se všeně  privy  
a povinnostmi a. se všemi součástmi a veOkerýnt plialuŠtastvitu, a umožnit kupujícímu nabýt 
L piedmětu pfevodu vlastnické právo' Kupuilei se zavazuje ptedm& převodu převal' a zaplatit 
prodivaifcim kupní cenu  *dilation  v 	odst I tito .sratouvy.  

aback Ill.  
Kuptí cena a jeji. splatnost. 

Kupuliciu zavazujt -zaplatit prodivakimu  is  pnUtost převodu cilkovou kupi cenu 
=700,000,..— 	(:-"vr Sedinsetigc konin ileskýel 

rve 
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2, Kupai cenu uhra-di ku ujici takto: 

2 	astkti 	zt50,000.,—  KZ  stoiii kupup .zprostřeďiova.te.i. převmiu Martin  FM  ek„. real:AM 
élen. Realitni komoty Č„:11„. telefom 725 796 (CO. maiL tnartin..filipek@ofreality,ce  (dale  

taki jen jako „zprostředkovatel") jako jiatinu 	takě. jen jako „iistina‘"). Strhuvai strany 
sjednivaji a eini nesportrýtn, uvedeni jistiwa o jejim složeni zprostředkovatell součisti 

cetly a že zaplaceni p.stin.a 	v .M.611 svěm rozsahu na povinnost 'Imp-0cm° 
uhradit kuprii cenu Za přodmit převodu a jeho. povinnost ubradit kupti cenU  it  tiM. rozaahu 

vige uhrazeni j.istiny spin:40a. Stnluvni strany berou na vědomi, zcpo uzavieril tito 
sir ou7 si fistinu ve výiii 50,000,-L. ponecha zprostiedko.vatel jako svoji přovizL 

2.2., čistku ve 	=65.0„.000,-- K1. složi kupujici z vlastnia prosdedků, do advOkitni ťischovy u 
JUDr.Jmhn Rosa, M.Sc.:*  advokita., eIslo ČAK 1.404,  It,:  .87983567, o,. "i •171istopadu 
181„. 530 02 Pardubice -Ale len „schovater, ieho ilschovni ůčet: vedený u Expobank  -CZ  

Vitizna 126/1.*  P.& Box. .229,  CZ  - 150 21 Praha 5, 6,, S129692338/4000,, pud '"s 
045474r. nejpozdéj.i do 30.112017, Advoltitni L"  IC  je upravena samostamou smiouvou 
mezi se:bawl-elan, p. .rodivajicirn t kupujicim,  malady  tiito 	 zprostfedkovateL 
.chovatel -zařie do pěti pracovich dnii ode dne pIed pica:law .u.schovy potvrzeni o teto 

skutečnosti email= na adresu zprostiedkovatele, 

2.istka ve vVst =650.000,—  KZ  bude z iktU schovarele UI 	nisiedovně  
3,1, čistka ve výgi 	 bude ačtu schovatele ,pvnininsAna kinUrčeni poOdivaJidin 

338707193/0800„ do 56 pracovnich &A  pate,  CX schovata hude přediožen 
list viastnictvi, Vekterint lyude  (Aar  „A" uveden jako viastnik piedmětu převodu kupujici, 

:1.‘řičemi  Is  vlastifictvi  trade  v oddile „C" „D' bez, zipisu .zistavniht..) priva, předkupnibc,,, 
práva, věcneho břemene, jiného vécniih,:s práva., bez zipisu Cinařizeni exekuce jiného 
priva třetich osob„ které by  pie. 	.převodu zatěiovalo a bez oniezeni dispozičnich priv 
poznimky ti,).ho tý,kaiici, ,j.inak.ou 	adu., k..dvhy předmět p.řevodu akýmkoli způsobem 
Zatíui kupujici. 

Jestliže kupujíci nespini  ,új  závazek sje.dnaný v 	odst, této smlouvy., neuhradi kupai 
cenu řidni včas, a neučini-ii. tak 	v dod.atečni  !hate  do 1.0-ti pracovnich 	po siednanim 
L«' splaimsti kupni ceny, sjednivati. smluvni  stymy  pro tento připad ve .prospěch protiiv -c o 
striluvai pokum ve 	5% (slovy: pEt procent) kupni 	2.'„1toveii 	prodivajíci  raw)  
odstoupit od tito kupni. KnkAmy a důve.4-du poruietti tět,o stniouvy. Shora ialmdenou sailuviU 
pokutu se kupujicf ma  zuje -uhradit .C%T de i5-ti pra.covniCh <ir al ode dne domčeni` isetnné 

zaplaceni saduvrii pokuty ze  swag-  prxxlivijkiho. 

linek IV 
Ptedini a Itiliwitti nemovitosti 

KU.  Uild .prohisšuit, xL se sez.nisnii. právnim fiktickýrn. stavem předmitu řevociu, jakož i 
přistupem. k nému a se stavem ieho vybaveal 	řed podpisem ato smlouvy a v tomto stavu 
předmitt převodu S  jell()  vybaveni pieHbiril, 

Předmit převodu .bude kupujiciinu piedán v dollodnutim stavu neipozdiji do 30 dik ode dne 
podpisu této srtiloury obětu.a smluvnirni -stranami, 

0 řidnětTi  lick  JI 	přethini předmétu převodu C I  ‚'CC 'CC  pise,muý promkol, 	bude 
t.3bsahovat minimitně  tyto ildaje: .den předini, faktický stav předmět1 převodu, soupis 
zivad a den jejich c)dstrančni,  stay  a asla vkdi C  Pt  ene.rgil 	počet předaných II C 

vyjádření a podpisy stnluvnich stxan„  Kai&  ze smItivnieh  strati. 	jedno vyhotoveni 
předivaciho protokolu, jedno obdr—ži zprostředkavatel, Do oka.miiku protokolártilho předini nese 
prodávajid odpovidnostC připadné 	ikody na předřučtu převodu zavazuje 	hradit: 
niklady spojeni s vlastnierviin a s tížiVinitri předmětu převodu do dne jeho předini, Od okamžiku 
protokohirafh.o předini nese odpovidnost Za připa.dně 	ikody na před.m.em převodu 
kupujid. a zaA.,,azuje se hradii niklady spoieni s vlastnictvim a s uživinim předmitu převt)du ‹),-d dne 
jeho předini. 



• mlouva - 	• • { 

4, 	PN)ph.d. ie se někt‹,'..ri. ze  small  ,.....>citne v pro  tad  z. 	 resp, s pierzetim pied:mkt-1i 

pievodu, r.Kwinna zaplatit 	stiluvni stratě  smluvdt pokutu ve 	500,— K.6 za .kaitlý den 
prodlenl piedanim, resp, převzetim  Tim nerd  dotčeno 	na nibradu 

Smluvni strany ve reiimoné. 	 zajisti neprodlene po předini piedmitu přew.Au 
orfpinizad pievod vegketich dcKtivek shieb, energii.  a médii padicich k piedině.to 

-)i•eN,•odu' z 'v odd' 	kupuji.ciho prOdaVajici.  it  zavazuje neprodleně  uhriidit .7.4e'citny 
z.vazky ViiII dodavatelam encl.* a služeb. 

Prodivajiti povinen přislušue ohlaiovně  ohiítdt změnu mejitde, a to ve lhůtě  do 15 drt4 ode dne  
potent  moci rozhodnuti katas.trilnih.c.§  ilia&  o vkladu .vlastnického práva k pi:cam-au převodu ve. 

kupujicilw, Prodůvajici. výie uvedené rovnež. zajísti u ,..Aech osob, které prodine pievodu 
užívali společ.nii s nint Prodivajki dále prohlaiuje, že adresa předmitu pievodu není 
ir'  Ii' 	osoby, jejimi majitelem ci statutiralin orginem byl nebo je prodivajici, 	osoba, 
která užíval F,-)ředirtét převodu spolu a prodivaficím, Smluvni stany in dále sjednaly smluvni 
pokum .ve výk 	 (:s.k)vr. pět tisk ktnun ileskfch), kterou je povfilen .zaplatit proaiv'ajfei: 
-upujicim.0 v piipadě  nesphiěni.  pt  liti' 	yypitvaftei z  WI-tot°  odstavce nebo pokud se prohlitieni 
zde uvedeni ukážou být nepravdivi,. 

Člinek V. 
Převod vlastnického prAva„ 
Úhrado daní a poplatků  

Viutnické privo k předmitu ievodu nab!;',vai kupuiíci:  rapt  em (V. drIti) viastrůckého .,riva do 
katastru nemovitosti, přičemž ptávat 6činky vkladu nastanou na základě  pravomocného 
rozhodnuti píisiuáněho k.atastriliafho tirádu o 4etto povoleni  it  .okatniikuhude návrh na Ada. 
-vlastnickěho pravit doručen přisluinému katastrilaintu tirádu. 

2. Smluvní .51:m1y se dohodly, že návrh na za.hůjeni žizeni o povoleni vkladu vlaatnického prava do 
nemovitosti podle této striloixv7 doručí piíslušnimu Kat 	 diodu 

zprostředkovatel a prodtivailci, a c.) nejpozději d« pěti pracavnich dnů  ode dne, Idy 
zprostiedkovatel obdrži ze strany schovatele potvrzeni o  torn, it  čist kupní ceny dle 	ods't 

titx) 	byia sloienA do advokitní 	ovy. Sprivrti poplatek hra'zen'r •po podut na tíha 
na Vklad hrad! zprostředkovatel. 

V piipadé, že kmastridni tiiad zamime, a to z jakéhokoliv dŮ,..Todu, návrh na povoleni vkladu 
vlastnického práva ve prospěch kvpujiciho do katastru nemoritosti, zavazují se ,smitiviii strany 
poskytnout si 	souairInost, aby v. takmém plipadě  doilo k ‚>cit totemu plisluš$,;;11 vad, 
event,  it  uzavieni novii kupiti smioury, a to nejpozději do jednoho měsíce od privni mocI 
zamitaveho rozhodnuti 	 úřadu. Pto případ'  že některá ze smluvních stran. nespiní tuto 

ti' 	>to 	 rtuti ni strany smluvni pokutu ve výk 5% (slovr pět procent) z kai.pni ceny, 
Shora uvedenou smluvni pokutu se povinni strana zavazuje uhradit nejpozdiii do 5-ti pro.covnich 

ode dne drmnčeni pisemné výzvy.  k zaplaceni smitívni pokuty .ze s;trany optivnini stany,Ir 
neni dutém:' právo na nihradu škody, 

'1 	Kupoíc! e ze zákona povinen uhradit daň  a nabyti nemovittch věci. 

ditiek t, 
ustanaveni  

Tato smlouva, jakož i prava a povinnosti vzniklé na základě  tito smlouvy nebo v souvislosti s nit 
:se židi zákonem 4, 89/201 Sb,..„ -.občans10 zákoník'  ve zněni pozdějších 

2. Tato smlouva představuje iipktou dobodu.?.smiumich ston o piedrig:to  tit)  smlouvy a nahrazuje 
veškerá pedešiá ujednání smiumich stran ústní 	 Veškeré.  =nay  čs. dopiněni této 
4,4111ouvy lze pni  «o 	fť,-innou pisenulý dodatkii podepsaných oběrria smiuvnimi stranami, 
krotě  budou nedanou součásti této smlouvy, 
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3. 	 v anc 	 ost 	 obema  

Tato :•.,:.t.:1..1.1ot,',z•va  -le  uzavicria ve čriitch  -qv  lotovenich, .',.,.: ilich.i.. '4-14i:11y z tiča.smikii  °Weil.  1...)o leilmtu 

vyflotover...i., z....cin,-..-, vyhotoveni obdť:::,:i 7,1)m5tiedkovatel„ iedtto rybotaverti bude pouitto pro 

vklado viastnicki!:•ho f..viva do katastru nerrovitoni vedeniiho pfisluinftri K.a't.s...,,ttiihlittl úřadem., 

Saduvni tarany pr.olliai§aji, ie si  two  smiouvv  pied  jej.i.im podepinim přečetly a 	or  obsthem 

i, :Dite prohlašuli, ie tat:o sm3.ouva je ,rýrazern je Jich p.r.2.V. i, :ivcitx.x.ini. a viané  relit!  a KIAI 

dit.klz l'oho  ii.  v....at podepis.tii, 	 ,,, 	,„...,......,..,.. 
, 	...7 	...,,, ..,- 	./ .... ...-• . . 	

---e.t.,-,.?:,----." 
',.? ,,, 
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kupt..qici 

tjni spoločnost Vince/let de Pa 
Ceski rem:4.661m 
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