
\

; ,ilt til ll] Iilil tillltil illtilllillllIil]1ililil] ilililil Iilil!Ilil. ; 3565/5PB/2022-SPBM
:', ; Č1.: uzsvvtlsPBt3236t2o22-sPBM
-l

, ,. česká republika - Úraa pro zastupování státu ve věcech majetkových,
se sídlem Rašínovo nábřeŽí 390142,12800 Nové Město,Praha2,
za kterou právně jedná lng' Milan Voříšek, ředitel odboru odloučené pracoviště Příbram,
na základě Příkazu generálního ředitele č.612019 v platném znění
lČo agtgllll
(dále jen,,prodávající")

a

Město Nový Knín,
náměstí Jiřího z Poděbrad 1,262 03, Nový Knín,
za které právně jedná Petr Chmelík, starosta
ICO:00242888
(dále jen ,,kupujícÍ")

uzauírají podle s 2079 a násl. zákona č' 8912012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon č' 8912012 sb."), a podle zákona č).219t2ooo sb., o majetku Č-eské
|ePull1ky a je.|ím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dálě jen ,,zákon
č' 21912000 Sb."), tuto

KUPNí sMLoUVU
č. UzsVM/sPB l3236l 2022_sPBM

čl. l.

1' Česká republika je vlastníke m níže uvedené movité věci:

- hrobovézařÍzení na veřejném pohřebišti Staý Knín, řada: S_Vl, čislo hrobu 88,89.
(dále jen ,,převáděný majetek").

2. Česká republika je vlastníkem převáděného majetku na základě usnesení okresního soudu
vTáboře č. j' 24 D 25512021-105 ze dne 10. 11.2021, které nabylo právní moci dne
26' 11'2021, dle $ 154 odst' 1zákonač.29212013 sb., o zvláštních řízeních soudních, ve
znění pozdějších předpisů.

s. Úrao pro zastupování státu Ve věcech majetkových (ÚzsVM) je příslušný hospodařit
s převáděným majetkem na základě ustanovení $ 't 1 odst. 2 zákona č. 219l2ooo Sb.

4. Převáděný majetek se nachází na veřejném pohřebišti Staný Knín.

čl. ll.

1' Prodávající touto smlouvou úplatně převádí kupujícímu vlastnické právo k převáděnému
majetku a kupující toto právo za cenu uvedenou v čl' ll' odst. 2 této smlouvy přijímá.

2. Kupní cena byla stanovena ve výši í 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých)'



3' Převáděný majetek je prodáván, jak stojí a leŽí, ve smyslu ustanovení s 1918 zákona
č.89/20'12 Sb.

4. Kupující sezavazuje převáděný majetek převzít do 10 pracovních dnů ode dne úhrady kupní
ceny na adrese: veřejné pohřebiště Starý Knín, řada: S-Vl, číslo hrobu 88, 89.

čl. lll.

1. Kupní cenu uhradí kupující bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího
vedený u České národní banky se sídlem v Praze, číslo účtu 19-222011110710,
a to do 30 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení kupní ceny.

2. Pokud kupující bude v prodlení se zaplacením shora uvedené částky (kupní ceny), nebo její
části, uhradí prodávajícímu úrok z prodlenídle platné právní Úpravy.

3. Pro účely této smlouvy se kupní cena a úroky z prodlení (a případné jiné platby) povaŽují
zazaplacené okamžikem připsánícelé hrazené částky na účet prodávajícího.

c!. tv

1. Kupující prohlašuje, že nemá vůči prodávajícímu Žádný dluh, jehoŽ plnění je vynutitelné na
základě vykonatelného exekučního titulu podle $ 40 zákona č' 12012001 sb., o soudních
exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a že je
schopen dodrŽet své závazky vyplývající z této smlouvy, zejména zaplatit včas a řádně kupní
cenu.

2. Kupující prohlašuje, že není osobou, na niž se vztahuje $ 18 zákona č. 219/2000 sb

čl. v.

1. Kupující bere na vědomí, Že prodávající od této smlouvy odstoupí, ukáŽe-li se prohlášení
kupujícího, Že není osobou, na niž se vztahuje $ 18 zákona č. 21912000 Sb., jako
nepravdivé.

2' Prodávající má právo od této smlouvy odstoupit, ukáŽou-li se prohlášení kupujícího, uvedená
v Čt' tv' této smlouvy, jako nepravdivá anebo nastanou-litakové skutečnosti.

3' ProdávajÍcí má dále právo od smlouvy odstoupit v případě, Že kupní cena nebude uhrazena
včas a řádně, a to ani v dodatečné lhŮtě určené prodávajícím.

4' odstoupením se závazky z této smlouvy od počátku ruší. Smluvní strany jsou povinny si
vrátit vzájemná plnění poskytnutá dle této smlouvy.

5. Pokud dojde k odstoupení od této kupní smlouvy ze strany prodávajícího, vznikne
prodávajícímu právo na náhradu veškeých nákladů, které mu V souvislosti s prodejem
převáděného majetku vznikly.

6. odstoupení od této smlouvy se nedotýká povinnosti kupujícího zaplatit peněŽitá plnění
(zejména úroky z prodlení), na jejichŽ úhradu vznikl prodávajícímu nárok od data účinnosti
smlouvy do data účinnosti odstoupení.

čl. vl.

1. Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti a účinnosti okamŽikem podpisu poslední smluvní
stranou.

2' Tato smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením $ 3 odst. 2
písm. h) a písm' k) zákona č. 34012015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteých



smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů.

3' Vlastnické právo k převáděnému majetku přechází na kupujícího zaplacením kupníceny

4' Smluvní strany berou na vědomí, Že jsou svými projevy vázány od okamŽiku podpisu této
smlouvy.

5' Smluvní strany se dohodly, Že není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti
smluvních stran zákonem č' 8912012 Sb. a zákonem č. 21912000 sb.

6. Smluvní strany se dohodly, Že jakékoli změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze
písemnou formou, v podobě oboustranně uzavřených, vzestupně číslovaných dodatků
smlouvy.

7. Tato smlouva je vyhotovena Ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrŽí po
jednom vyhotovení'

8. Smluvní strany prohlašují, Že tuto smlouvu uzavřely svobodně a váŽně, nikoliv z přinucení
nebo omylu. Na dŮkaz toho připojujísvé vlastnoruční podpisy'
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