
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: 

 

Obec Velké Přílepy, se sídlem Velké Přílepy, Pražská 162,  PSČ: 25264, IČ: 00241806, 

zastoupená starostkou Věrou Čermákovou 

na straně jedné (dále jen „kupující“) 

 

a 

 

CIB Property, s.r.o., IČ: 24732346, se sídlem Jeruzalémská 1321/2, Nové Město, 110 00 

Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 

169686, zastoupená Pavlem Španko, jednatelem společnosti 

na straně druhé (dále jen „prodávající“) 

 

tuto 

kupní smlouvu. 

 

I. 

1. Prodávající je výlučným vlastníkem dále uvedených pozemků zapsaných v katastru 

nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 

Praha - západ na LV č. 2127 pro obec a katastrální území Velké Přílepy: 

a) pozemku p.č. 173/281, druh pozemku: ovocný sad, 

b) pozemku p.č. 173/358, druh pozemku: ovocný sad, 

c) pozemku p.č. 173/366, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, 

d) pozemku p.č. 173/371, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, 

 (všechny společně dále též jen „Pozemky“). 

2. Prodávající je dále výlučným vlastníkem pozemku p.č. 173/1, druh pozemku: ostatní 

plocha, způsob využití: jiná plocha zapsaného v katastru nemovitostí vedeném u 

Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - západ na LV č. 

2127 pro obec a katastrální území Velké Přílepy. 

3. Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku, který pod číslem plánu 559-59/2018 

vyhotovil pan Michal Filip, IČ: 71080252, byl pozemek p.č. 173/1 uvedený výše 

v předcházejícím odstavci rozdělen tak, že se z něho oddělily mimo jiné mimo jiné: 

a) nový pozemek p. č. 173/377 (druh pozemku: ostat. pl., způsob využití: jiná plocha) o 

výměře 3124 m2 v k.ú. a obci Velké Přílepy (dále též jen „Nový pozemek 173/377“), 

b) nový pozemek p. č. 173/379 (druh pozemku: ostat. pl., způsob využití: jiná plocha) o 

výměře 61 m2 v k.ú. a obci Velké Přílepy (dále též jen „Nový pozemek 173/379“), 

c) nový pozemek p. č. 173/381 (druh pozemku: ostat. pl., způsob využití: jiná plocha) o 

výměře 160 m2 v k.ú. a obci Velké Přílepy (dále též jen „Nový pozemek 173/381“), 

d) nový pozemek p. č. 173/382 (druh pozemku: ostat. pl., způsob využití: jiná plocha) o 

výměře 355 m2 v k.ú. a obci Velké Přílepy (dále též jen „Nový pozemek 173/382“), 

e) nový pozemek p. č. 173/383 (druh pozemku: ostat. pl., způsob využití: jiná plocha) o 

výměře 2489 m2 v k.ú. a obci Velké Přílepy (dále též jen „Nový pozemek 173/383“), 

f) nový pozemek p. č. 173/384 (druh pozemku: ostat. pl., způsob využití: jiná plocha) o 

výměře 335 m2 v k.ú. a obci Velké Přílepy (dále též jen „Nový pozemek 173/384“). 

a výměra pozemku 173/1 se zmenšila tak, že nově činí 2662 m2 (dále též jen „Nový 

pozemek 173/1“). 

4. Prodávající je dále vlastníkem pozemní komunikace nacházející se na Novém 

pozemku 173/1 (v ulici Smetanova), na Novém pozemku 173/377 a na Novém 

pozemku 173/383 (v ulici Dvořákova), která byla vybudována mimo jiné na základě 

stavebního povolení vydaného Stavebním úřad Roztoky – pracoviště Velké Přílepy dne 

23.3.21994 pod č.j. Výst.332/2-51/94-Km. Popsaná pozemní komunikace se skládá z 

vozovky a chodníku, přičemž povrch vozovky je asfaltový a z betonové  zámkové dlažby 

( část ulice Dvořákova), povrch chodníku je proveden v betonové dlažbě. 
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5. Prodávající je dále vlastníkem stavby veřejného osvětlení (liniové stavby - vedení podle 

§ 509 občanského zákoníku v platném znění) nacházející se na Novém pozemku 173/1 

(v ulici Smetanova), na Novém pozemku 173/377 a na Novém pozemku 173/383 (v 

ulici Dvořákova). Popsaná stavba veřejného osvětlení se skládá z 28 ks stožárů se svítidly 

veřejného osvětlení a 1200 m kabelového vedení. 

6. Předmětem koupě podle této smlouvy jsou: 

a) Pozemky popsané výše v odstavci 1, 

b) Nový pozemek 173/377, Nový pozemek 173/379, Nový pozemek 173/381, Nový 

pozemek 173/382, Nový pozemek 173/383, Nový pozemek 173/384 a Nový pozemek 

173/1, všechny v podobě, jak vznikly na základě geometrického plánu popsaného výše 

v odstavci 3, který tvoří jakožto příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy, 

c) stavba pozemní komunikace popsaná výše v odstavci 4, 

d) stavba veřejného osvětlení popsaná výše v odstavci 5, 

přičemž všechny popsané věci jsou dále v této smlouvě souhrnně označovány jako 

„předmět koupě“. 

 

II. 

1. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu předmět koupě a převádí na kupujícího 

vlastnické právo k předmětu koupě, a to za níže ujednanou kupní cenu. Kupující předmět 

koupě za níže ujednanou kupní cenu kupuje a nabývá do svého výlučného vlastnictví.  

2. Kupující se zavazuje do 30 dnů od uzavření této smlouvu zaplatit prodávajícímu za 

předmět koupě konečnou kupní cenu ve výši 800 000 Kč, prodávající je neplátce DPH, a 

to na bankovní účet prodávajícího číslo 432 06 42/0800. Kupní cena zahrnuje jednotlivé 

složky předmětu koupě, které dle dohody smluvních stran, jejich činí: 

a) Pozemky popsané v čl. I. odst. 1, 

b) Nové pozemky popsané v čl. I. odst. 3, 

c) Pozemní komunikaci popsanou v čl. I. odst. 4,  

d) Stavbu veřejného osvětlení popsanou v čl. I. odst. 5. 

3. Smluvní strany ve vzájemné shodě konstatují, že prodávající předal předmět koupě 

kupujícímu před uzavřením této smlouvy, a to včetně dokumentace, která k němu náleží. 

O předání předmětu koupě byl mezi stranami sepsán předávací protokol tvořící přílohu č. 

2 této smlouvy. 

4. Smluvní strany sjednávají, že vzhledem k okolnostem výstavby, zejména její dlouhé 

rozpracovanosti, prodávající neposkytuje kupujícímu na předmět smlouvy záruku.  

 
 

III. 

1. Prodávající prohlašuje, že stav zápisů v katastru nemovitostí týkajících se Pozemků a 

pozemku popsaného v čl. I. odst. 2 této smlouvy odpovídá skutečnosti, že je vlastníkem 

předmětu koupě, a že předmět koupě nabyl řádně a při jeho nabytí neporušil žádné 

smluvní ani zákonné povinnosti. 

2. Prodávající prohlašuje, že na předmětu koupě dle této smlouvy neváznou žádné dluhy, 

věcná břemena, zástavní práva, práva nájmu, jiná práva třetích osob ani jiné právní či 

faktické vady. 

3. Prodávající prohlašuje, že není v úpadku ani mu nehrozí úpadek, není proti němu vedeno 

exekuční řízení ani jiné řízení, které by ho omezovalo v nakládání s předmětem této 

smlouvy, ani neexistuje žádná jiná zákonná ani smluvní překážka, která by mu bránila v 

uzavření a řádném splnění této smlouvy. 

4. Prodávající prohlašuje, že proti němu žádná třetí osoba ani orgán veřejné moci 

neuplatňuje žádnou pohledávku ani jiné právo, jehož uplatnění by mohlo být důvodem 

pro namítnutí neplatnosti, neúčinnosti nebo relativní neúčinnosti této smlouvy.  

5. Prodávající se zavazuje, že do okamžiku, kdy bude jako vlastník předmětu koupě, resp. 

pozemků tvořících předmět koupě, v katastru nemovitostí zapsán kupující, neučiní žádné 
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jednání, které by mělo za následek vznik zástavního práva, věcného břemene či jiné 

právní vady váznoucí na předmětu koupě, stejně tak se zavazuje neučinit žádné jednání 

vedoucí k převodu vlastnického práva k předmětu koupě na třetí osobu, ani žádné jednání 

vedoucí ke zhoršení faktického stavu předmětu koupě. 

 

IV. 

1. Na kupujícího přechází vlastnické právo k pozemkům tvořícím předmět koupě na základě 

pravomocného rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu o povolení vkladu práva 

s účinky ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva podle této smlouvy. Do doby 

vydání uvedeného rozhodnutí jsou strany vázány svými právními jednáními obsaženými 

v této smlouvě. 

2. V případě, že katastrální úřad zamítne návrh na povolení vkladu vlastnického práva 

k pozemkům tvořícím předmět koupě ve prospěch kupujícího do katastru nemovitostí 

nebo vkladové řízení zastaví, zavazují se smluvní strany poskytnout si vzájemně 

součinnost, aby došlo k odstranění příslušných vad, event. k uzavření nové kupní 

smlouvy, která bude v maximální možné míře odpovídat obsahu a účelu této smlouvy. 

3. Návrh na vklad vlastnického práva ve prospěch kupujícího k pozemkům 

tvořícím předmět koupě do katastru nemovitostí podle této smlouvy se zavazují smluvní 

strany podepsat při uzavření této smlouvy a kupující se zavazuje jej podat bezprostředně 

po uzavření této smlouvy, pročež smluvní strany sjednávají, že u kupujícího bude do 

doby podání návrhu na vklad uloženo vyhotovení této smlouvy určené pro příslušný 

katastrální úřad. 

4. Náklady spojené s řízením o povolení vkladu vlastnického práva k pozemkům 

tvořícím předmět koupě do katastru nemovitostí hradí kupující. 

5. Smluvní strany se zavazují řádně a včas splnit povinnosti na úseku správy daně 

z nemovitých věcí (oznámení změn příslušnému finančnímu úřadu, podání daňového 

přiznání) a na úseku daně z nabytí nemovitých věcí. 

6. Smluvní strany se dále zavazují poskytnout si součinnost, aby předmět koupě byl 

v každém okamžiku řádně pojištěn. 

 

V. 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení s 

ověřenými podpisy bude tvořit přílohu návrhu na zahájení vkladového řízení (tzv. 

vkladová listina dle § 15 zákona č. 256/2013 Sb.) a po jednom si ponechá každý z 

účastníků této smlouvy.  

2. Účastníci prohlašují, že si smlouvu řádně přečetli, rozumí jejímu obsahu, se kterým 

souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.  

 

Příloha č. 1: geometrický plán č. 559-59/2018 

Příloha č. 2: předávací protokol 

 

 

Velké Přílepy __________________________  

 

 

_________________________     _________________________ 

Obec Velké Přílepy      CIB Property, s.r.o. 

Věra Čermáková, starostka      Pavel Španko, jednatel 
 

DOLO ŽKA 

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 

Obec Velké Přílepy ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, potvrzuje, že 

u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany obce Velké Přílepy splněny veškeré zákonem o 
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obcích v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě 

předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušnými orgány obce, které jsou obligatorní pro platnost 

tohoto právního jednání. 

 

Uzavření této smlouvy schválilo zastupitelstvo obce svým usnesením č. ....... na ..... jednání zastupitelstva obce 

konaném dne  ......... 

                                                                    

     ________________________ 

        Obec Velké Přílepy 

       Věra Čermáková, starostka 
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