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ADVO KÁTNÍ KANCELAR
JUDr. }iří Sobotka, JUDr. Libor Fiedler
Palackého třída 223 / 5, 288 02 Nymburk
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e-mail:

tel.: 325 5].]. 180, tel./íax:325512581,
libor.fiedler@aknymburk.cz web: www.aknymburk.cz

ID datové schránky: yrvhn6g

Prodávající:
Obec Zvěřínek, Hořátevská 4I,289 13 Zvěřinek, IČ: 00640689, zastoupená starostkou
obce Janou Hůlovou,
a

Kupující:
KIMM Invest s.r.o., IČ:26436515,
se sídlem Pekařská 601/8, Jinonice. PSČ: l55 00, Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 82072,
jednajícíosoba : prokurista Radek Vaníček
uzavirají tímto tuto

Kupní smlouvu
I.

Předmět smlouvy

Prodávající Obec Zvéřinek prohlašuje, že je ke dni podpisu této smlouvy výlučným
vlastníkem pozemkové parcely č. 409 - vodní plocha o výměře 493 m2, zapsané na listu
vlastnictví č. 1 pro obec a k.ú. Zvéííneku Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Nymburk.

il.

Kupní cena
Prodávající Obec Zvéíínektoutosmlouvou prodává kupujícímu tj. společnosti KIMM
Invest §.r.o., pozemkovou parcelu č. 409 specifikovanou v článku I. této smlouvy a
kupující tento pozemek za dohodnutou kupní cenu ve výši 24.650,- Kč, slovy: dvacet čtyři
tisíc šest set padesát korun českých do svého vlastnictví kupuje.

III.

Prohlášení prodávaj ícího

Prodávající prohlašuje, že na prodávaném pozemku neváznou žádnédluhy, věcná
břemena, zástavni práva, ani jiné povinnosti. K pozemku nemá žádná třetí osoba právo nájmu,
či pachtu. V případě, že se prokéňe, že ujištěníprodávajícího uvedená v tomto článku kupní
smlouvy jsou nepravdivá, je kupujícíoprávněn od této smlouvy odstoupit.
IV.
Zaplacení kupní ceny

Kupujícíse zavazuje zaplatit celou kupní cenu ve výši 24.650,- Kč, slovy: dvacet čtyři
tisíc šest set padesát korun českých na účetprodávajícíhoObce ZvéřínekČÍslo
0504365329/0800 ve lhůtě do 14-ti dnů ode dne účinnostitéto smlouvy.

V.
Odstoupení od smlouv.v

Prodávající je oprávněn odstoupit od této kupní smlouvy v případě, že kupujícíbude
v prodlení se zaplacením kupní ceny.

VI.
účinnostsmlouvy
vlastnictví.
Přechod
Smlouva nabýv á účinnosti podpi sem obou účastníků.
Vlastnictví ke kupované nemovitosti přechází na kupujícíhodnem právních účinkŮ
rozhodnutí o vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
VII.
Náklady spojené s prodejem nemovitostí
Náklady za sepis kupní smlouvy a na správní poplatek zavk|ad do katastru nemovitostí
kupující.
nese
VIII.
podání návrhu na vklad

Účastníci spolu s touto kupní smlouvou podepisují návrh na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí. Prodávaj íci píevzal jedno oběma stranami podepsané vyhotovení
kupní smlouvy s ověřeným podpisem zástupce kupujícího a oběma stranami podepsaný návrh
na vklad do katastru nemovitostí s kolkem v hodnotě 2.000,- Kč. Prodávající se zavazuje podat
na katastrální pracoviště Nymburk návrh na vklad vlastnického práva do tří pracovních dnŮ po
zaplaceni celé kupní ceny dle čl. IV. této kupní smlouvy.

x,

Doložka podle § 41 odst.

1

zákona ě. 128/2000 Sb.

Zámér prodeje parcely byl zveřejněn dne 9,3.202l (zámil1l202l) ti. vice než l5 dní
před rozhodnutím zastupitelstva obce na úřednídesce Obecního úřadu Zvéřinek a prodej byl

odsouhlasen Obecním zastupitelstvem ve Zvěřínku na jeho zasedání dne28.6.2021 usnesením
ě.2l202t (čl, Vil).

X.
závěrečná ustanovení

Všichni účastnícitéto smlouvy výslovně prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy
jejím
přečtení nemají k němu žádných výhrad ani připomínek. Kupní smlouvu uzavirají
a po
svobodně, vážné, prosti omylu a tísně.
Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech po jednom pro kaŽdou stranu
smlouvy, jedenkrát pro advokáta za účelemarchivace ajedenkrát pro účelyŤizeni o povolení
vkladu v katastru nemovitostí.

V Nymburce dne 2,7.2021
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starostka obce
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KIMM Invest
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prokurista

pRoHLÁšENi o pnavosTl poDplsu

Běžnéčísloknihy o prohlášeních o pravosti podpisu

.

016906ll ? P..(...,,..?.Y..:1.1,

:

,(.l?,.,..(l1 4

Já nížepodepsaný JUDr. Libor Fiedler, advokát se sídlem v Nymburce, Palackého 223 15, zapsaný v seznamu
prohlašuji, že tuto listinu, kterou jsem sám sepsal, přede
advokátů vedeném Čeit<ou aOvotátní komorou pod ev. č. 753
mnou vlastnoručně ve čtyřech vyhotoveních podepsal/a:

l,

1.

Radek Vaníček,nar, 3.9,1965, bytem Kovanice l8ó, 288 02 Kovanice, jehož totožno§tjsem ověřil podle obČanského

2.

ianaHůlová, nar.19,6,1976,byemRudéarmádyč.p.75,289

průkazu číslo2086533 76
průkazu číslo208 l 987 l

13Zvěíinek,jejížtotožnostjsemověřil podleoběanského
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V Nymburce dne2.7.202l
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JUDr. Libor Fiedler
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ev.č. čAK 07531
advokátn| ka^,,,, ,,l

JUDr. Jiří Sohntl;l;
Palack,':],. i

rr]i,

l11]

.rl.:._,".

\j:l. ,:i],1

|..

i]..- í]ierJler

1,1:

Nvmburk

ll: ílIl): Jlo40B071615

