
 

K U P N Í   S M L O U V A 
uzavřená podle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

 
Smluvní strany: 
 

Městská část Praha 11 

se sídlem:  Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4 

zastoupená:  …………………………………    

IČ:   00231126 

DIČ:   CZ00231126 

bank. spojení:   Česká spořitelna, a.s. 

   Budějovická 1912, Praha 4    

č. účtu:   139029-2000807399/0800 

   v.s. 91423079 

na straně jedné - (dále jen prodávající)  

 

a 

Družstvo nájemců Radim, družstvo 

se sídlem:  Praha 4, Radimovická 1423, PSČ 149 00 

zastoupené:  Marcelem Kubíčkem, předsedou představenstva  

   Janou Stehnovou, místopředsedou představenstva  

IČ:   25643673 

DIČ:   CZ25643673 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. Dr, vložka 3869 

bank. spojení:   Komerční banka, a.s. 

   Opatovská 964/18, Praha 4 

č. účtu:   27-6618990277/0100 

 

na straně druhé – (dále jen kupující)  

 

uzavřeli kupní smlouvu: 

 

Čl. I 

PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

Předmětem této kupní smlouvy je prodej a koupě nemovitých věcí – souvisejících pozemků 

u bytového domu č.p. 1423, v ulici Radimovická, Praha 4: 

- pozemek par.č. 2760/26 , druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 358 m
2
,  

u bytového domu č.p. 1424, v ulici Radimovická, Praha 4: 

- pozemek par.č. 2760/27 , druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 455 m
2
,   

- vše v k.ú.Chodov, obec Praha, část obce Chodov (dále také jen „nemovitosti“). 

 

Nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro hl. m. 

Prahu, Katastrální pracoviště Praha, k.ú. Chodov,  na LV č. 1639. 
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Čl. II 
PROHLÁŠENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 11 

 

1. Prodávající prohlašuje, že jeho právo nakládat s předmětnými nemovitostmi není nikterak 

omezeno a že na prodávaných nemovitostech neváznou žádné dluhy, věcná břemena ani 

jiná práva třetích osob, vyjma věcného břemene umístění, provozování, provádění kontrol, 

údržby a oprav tepelného rozvodného zařízení a právo přístupu k němu dle g. pl. 3506-

157/2013 a g. pl. 3506-158/2013 ve prospěch obchodní společnosti Pražské teplárenské 

a.s., se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 17000 Praha 7, IČ 5273600, váznoucího na 

pozemku parc. č. 2760/27, jehož vklad do katastru nemovitostí byl povolen Katastrálním 

úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pod sp.zn. V-17258/2014-101 

s právními účinky ke dni 18. 3. 2014 na základě Souhlasné prohlášení o vzniku práva ze 

zákona § 22 zákona č. 79/1957 Sb. v souvislosti s § 98 zákona č. 458/2000 Sb. ze dne 18. 

03. 2014. 
 

2. Předmětné nemovitosti byly Městské části Praha 11 svěřeny na základě ust. § 19 zákona č. 

131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění. 

 

3. Záměr MČ Prahy 11 prodat předmětnou nemovitost byl schválen usnesením Rady městské 

části Praha 11 č. 1283/17/R/2014 ze dne 20. 8. 2014 a byl řádně a bez připomínek vyvěšen 

na úřední desce od 22. 8. 2014 do 8. 9. 2014. 

 

4. Převod vlastnického práva k nemovitostem byl ve smyslu zákona č. 131/2000 Sb., o 

hlavním městě Praze, v platném znění, schválen usnesením č. ../../Z/15 Zastupitelstva 

městské části Praha 11 dne .. .. 2015.  
 

Čl. III 

PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ SMLOUVY 
 

    Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu nemovitosti uvedené v čl. I této smlouvy, 

a to v rozsahu, v jakém je sám vlastnil, se všemi právy a povinnostmi, zavazuje se 

odevzdat nemovitosti kupujícímu a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k 

nemovitostem a kupující touto smlouvou kupuje od prodávajícího tyto nemovitosti, 

zavazuje se zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu a tyto nemovitosti od 

prodávajícího převzít. 

 

Čl. IV 
KUPNÍ CENA 

 

    Kupující a prodávající se na výši kupní ceny dohodli a za prodej nemovitostí uvedených v  

čl. I této smlouvy sjednali kupní cenu ve výši 162.600,- Kč /slovy: 

jednostošedesátdvatisícešestset korun českých/.  

    Výše kupní ceny je stanovena dle „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy č. 91423079/BS“ 

ze dne 9. 11. 1998. Dle čl. II Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy č. 91423079/BS je 

kupní cena souvisejících pozemků stanovena na 200 Kč/m
2
.  
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Čl. V 
SPLATNOST KUPNÍ CENY 

 

1. Kupní cenu uvedenou v čl. IV této smlouvy za prodej nemovitostí uvedených v čl. I,                        

se kupující zavazuje uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího,                 

do třiceti  (30) dnů ode dne podpisu této smlouvy.  

 

2. Za den platby se považuje den připsání předmětné částky na účet prodávajícího. 

 

Čl. VI 

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 

1. Kupující prohlašuje, že je seznámen se stavem prodávaného předmětu této smlouvy. 

 

2. Správní poplatek za povolení vkladu vlastnického práva kupujícího k předmětným 

nemovitostem do katastru nemovitostí hradí kupující a poplatníkem daně z nabytí 

nemovité věci je rovněž kupující.  

 

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny, 

zaplatí kupující prodávajícímu úrok z prodlení podle ust. § 2 nařízení vlády č. 351/2013 

Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, 

určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby 

jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků 

právnických a fyzických osob, v platném znění. 

 

4. Smluvní strany se dohodly, že návrh na povolení vkladu vlastnického práva kupujícího 

k předmětným nemovitostem do katastru nemovitostí podá prodávající do 60 dnů od 

podpisu této smlouvy. 

 

Čl. VII 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1.   Kupující nabude vlastnictví k převáděnému předmětu této smlouvy vkladem vlastnického 

práva do katastru nemovitostí vedeného u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, Katastrální 

pracoviště Praha. Bude-li návrh na vklad pravomocně zamítnut nebo řízení o něm 

pravomocně zastaveno, má kterákoli ze smluvních stran právo od této kupní smlouvy 

odstoupit. 

 

2. Do pravomocného rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu jakož i poté jsou smluvní 

strany svými  projevy vůle a  závazky dle této smlouvy vázány. 

 

3. V případě, že nebude z formálních důvodů povolen vklad vlastnického práva kupujícího 

k předmětu této smlouvy na základě této smlouvy do katastru nemovitostí, a od této 

smlouvy bude ve smyslu odst. 1. čl. VII této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran 

odstoupeno, zavazují se smluvní strany uzavřít novou smlouvu o stejném předmětu a za 

stejných podmínek, vyhovující formálním požadavkům pro provedení vkladu, která tuto 

smlouvu nahradí, a to nejpozději do 90 dnů od doručení výzvy prodávajícího kupujícímu. 

 

4. Pokud příslušný katastrální úřad přeruší, a to z jakéhokoliv důvodu řízení o povolení 

vkladu vlastnického práva kupujícího k předmětu této smlouvy, zavazují se smluvní 
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strany k odstranění příslušným katastrálním úřadem uvedených vad ve lhůtách 

stanovených tímto katastrálním úřadem. 

 

5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily, že všechna 

ujednání v ní dohodnutá byla učiněna svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.  

 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž kupující obdrží jedno 

vyhotovení při podpisu kupní smlouvy. Jedno vyhotovení je určeno k podání návrhu na 

povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hl. 

m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, dvě vyhotovení zůstanou prodávajícímu. 

 

7. Člen Rady městské části Praha 11 ……, který zastupuje Městskou část Praha 11, byl 

pověřen působností v oblasti správy majetku na základě usnesení .. . schůze Rady městské 

části Praha 11 č. …./../R/2014 ze dne …… .  

 

8. Tato smlouva je veřejně přístupnou listinou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, v platném znění. 

 

 

 

V Praze dne V Praze dne    

 

 

 

   

PRODÁVAJÍCÍ  KUPUJÍCÍ 

 

 

Městská část Praha 11                                 Družstvo nájemců Radim, družstvo 

 

                          

 

 

                          

…..                              Marcel Kubíček, 
člen Rady MČ Praha 11 předseda představenstva 

 

 

 

 

Jana Stehnová, 
místopředseda představenstva  

 

 

 


