
K U P N Í  S M L O U VA

Smluvní strany:

IGIVEX s.r.o.
IČ 268 74 679, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Žerotínovo nám. 641/15
kterou zastupuje jednatel společnosti JUDr. Igor Jusko

jako prodávající, na straně jedné

a

J. B.
a
K. B.
a
V. C.
a
J. D.
a
D. D.
a
I. G.
a
F. G.
a
A.G.
a
M.G.
a
manželé M. a E. H.
a
M. H.
a
Z. H.
A
J. H.
a
M.a S. I.
a
P. J.
a
manželé J. a  Z. J.
a
B. K.
a
J. M.
a
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V. M.
a
V. M.
a
V.M.
a
P. N.l
a
M. P.
a
P. R.
a
A.Ř.
a
H.Ř.
a
I. S.
a
F. S.
a
Statutární město Přerov
IČ 003 01 825, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Bratrská 709/34
kterou zastupuje Mgr. Zdeněk Vojtášek
a
manželé J. a Z. Š.
a
L. V.
a
R. V.
a
A.Z.

jako kupující, na straně druhé

spolu dnešního dne uzavřely tuto kupní smlouvu (podle ustanovení § 2079 a souvisejících, 
zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění):

Článek I.
Předmět převodu

Prodávající prohlašuje a dokládá kupujícímu, že je na základě :

- Potvrzení o nabytí vlastnictví předmětu dražby ze dne 30.5.2012

vlastníkem spoluvlastnického podílu v rozsahu jedné čtvrtiny (1/4) na nemovitostech, 
zapsaných u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, na listu 
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vlastnictví číslo 17514, pro obec a katastrální území Přerov, a to na :

- společných částech pozemku p.č. 529/7 – zastavěná plocha a nádvoří.

Spoluvlastnický podíl na pozemku, který je uveden v článku I. této Smlouvy, včetně jeho
součástí a příslušenství, tvoří předmět převodu podle této Smlouvy.

Článek II.
Prodej, koupě, kupní cena

Prodávající touto smlouvou prodává předmět převodu, vymezený v čl. I. této smlouvy, se 
všemi jeho součástmi a s jeho veškerým příslušenstvím kupujícím, kteří předmět převodu
kupují a přijímají do svého vlastnictví v tomto poměru :

J. B.                                                                                            
                                                                                                                           k 154/15263

K. B.
k 45/15263

V.C
k 721/61052

J. D.
k 45/15263

D. D.
k 613/61052

I.G.
k 45/15263

F. G.
k 157/15263

A. G.
k 613/61052

M. G.
k 361/30526

manželé M. a E. H.
k 747/61052

M. H.
k 727/61052

Z. H.
k 721/61052

J. H.
k 101/30526

M. a S. I.
k 45/15263

P. J.
k 45/15263

manželé J. a  Z. J.
k 737/61052

B. K.
k 45/15263
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J. M.
k 725/36631

V. M.
k 725/91578

V. M.
k 725/366312

V. M.
k 611/61052

P. N.
k 611/61052

M.P.
k 45/15263

P. R.
k 617/61052

A.Ř.
k 1179/61052

I. S.
k 153/15263

F. S.
k 45/15263

Statutární město Přerov
IČ 003 01 825, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Bratrská 709/34 k 329/61052
kterou zastupuje Mgr. Zdeněk Vojtášek

manželé J.a Z. Š.
k 369/30526

L. V.
k 447/61052

R. V.
k 727/61052

A. Z.
k 45/15263

za souhrnnou dohodnutou kupní cenu ve výši 30.000,-Kč (slovy: třicet tisíc korun českých).

Dohodnutá kupní cena bude prodávajícímu uhrazena do deseti pracovních dnů ode dne 
podpisu této Smlouvy, na jeho účet, vedený u České spořitelny a.s., číslo účtu 
1890440319/0800, takto : 

- J.B. uhradí část kupní ceny ve výši : ………………………….…….1.211,- Kč
- K. B. uhradí část kupní ceny ve výši :……………………….……354,- Kč
- V. C. uhradí část kupní ceny ve výši : …………………….……1.417,- Kč
- J. D. uhradí část kupní ceny ve výši : ……………………………………….354,- Kč
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D.D. uhradí část kupní ceny ve výši :…………………………………….1.205,- Kč
- I.G. uhradí část kupní ceny ve výši :………………………………………..354,- Kč
- F. G. uhradí část kupní ceny ve výši :…………………………………….1.234,- Kč
- A. G. uhradí část kupní ceny ve výši :…………………………………....1.205,- Kč
- M. G. uhradí část kupní ceny ve výši :…………………………………...1.419,- Kč
- manželé M. a E.H. uhradí část kupní ceny ve výši :………………….…1.468,- Kč
- M. H. uhradí část kupní ceny ve výši :…………………………………...1.429,- Kč
- Z. H. uhradí část kupní ceny ve výši :…………………………………....1.417,- Kč
- J. H. uhradí část kupní ceny ve výši :………………………………….…..397,- Kč
- M. a S. I. uhradí část kupní ceny ve výši :…………………………………354,- Kč
- P. J. uhradí část kupní ceny ve výši :………………………………………354,- Kč
- manželé  J. a  Z. J. uhradí část kupní ceny ve výši :…………………….1.448,- Kč
- B. K. uhradí část kupní ceny ve výši :………………………….…………..354,- Kč
- J. M. uhradí část kupní ceny ve výši :……………………………….……..237,- Kč
- V.M. uhradí část kupní ceny ve výši :………………………………………950,- Kč
- V. M. uhradí část kupní ceny ve výši :………………………………..……237,- Kč
- V.M. uhradí část kupní ceny ve výši :……………………………..……..1.201,- Kč
- P. N. uhradí část kupní ceny ve výši :…………………………………...1.201,- Kč
- M.P. uhradí část kupní ceny ve výši :………………………………………354,- Kč
- P. R. uhradí část kupní ceny ve výši :…………………………………..…1.213,- Kč
- A. Ř. uhradí část kupní ceny ve výši :………………………….………...2.317,- Kč
- I.S.uhradí část kupní ceny ve výši :……………………………………...1.203,- Kč
- F. S. uhradí část kupní ceny ve výši :………………………………….…...354,- Kč
- Statutární město Přerov uhradí část kupní ceny ve výši :………………..647,- Kč
- manželé J. a Z.Š. uhradí část kupní ceny ve výši :………………………1.450,- Kč
- L. V.á uhradí část kupní ceny ve výši :…………………………………..…879,- Kč
- R. V. uhradí část kupní ceny ve výši :…………………………………....1.429,- Kč
- A. Z. uhradí část kupní ceny ve výši :……………………………………...354,- Kč
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Článek III.
Faktický stav předmětu převodu

Kupující prohlašují, že je jim podrobně znám stav předmětu převodu, neboť si jej opakovaně 
prohlédli.

Článek IV.
Právní stav předmětu převodu

Kupující prohlašují, že se ve smyslu ustanovení § 980 - § 986 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném a účinném znění, seznámili s aktuálním stavem zápisů ve 
veřejném seznamu, který je veden u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální 
pracoviště Přerov, na listu vlastnictví č. 17514 pro katastrální území Přerov, a ve kterém je 
předmět převodu zapsán, a že proti nim nevznáší žádné námitky.

Článek V.
Předání předmětu koupě

Smluvní strany se dohodly, že prodávající předá kupujícím a kupující převezmou od 
prodávajícího předmět převodu nejpozději do pěti dnů ode dne doručení vyrozumění 
příslušného katastrálního úřadu o povolení vkladu práva do veřejného seznamu, vedeného 
tímto katastrálním úřadem. O předání bude smluvními stranami sepsán písemný protokol. Od 
okamžiku předání kupujícím náleží veškeré plody a užitky z předmětu převodu a současně na 
kupující přechází i nebezpečí škody na předmětu převodu.

Článek VI.
Daň z nabytí nemovitých věcí

Prodávající bere na vědomí, že podle ustanovení § 1 zákonného opatření Senátu Parlamentu 
České republiky ze dne 9. 10. 2013 č. 340/2013 Sb., je poplatníkem daně z nabytí nemovitých 
věcí. Kupující berou na vědomí, že podle ustanovení § 41 odst. 2 zákonného opatření Senátu 
Parlamentu České republiky ze dne 9. 10. 2013 č. 340/2013 Sb., jsou ručiteli daně z nabytí 
nemovitých věcí.
Prodávající se zavazuje svoji výše uvedenou daňovou povinnost řádně a včas splnit. 
Prodávající bere na vědomí, že je povinen podat u místně příslušného správce daně přiznání 
k dani z nabytí nemovitých věcí, a to nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po 
měsíci, v němž byl proveden vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí podle této 
smlouvy.
Prodávající bere na vědomí, že v téže lhůtě je splatná záloha na daň z nabytí nemovitých věcí, 
ve smyslu ust. §44 zákonného opatření Senátu Parlamentu České republiky ze dne 9. 10. 2013 
č. 340/2013 Sb. 
Prodávající rovněž bere na vědomí, že bude-li daň z nabytí nemovitých věcí vyšší než záloha, 
je podle ust. §49 zákonného opatření Senátu Parlamentu České republiky ze dne 9. 10. 2013 
č. 340/2013 Sb. rozdíl mezi daní a zaplacenou zálohou splatný do třiceti dnů ode dne doručení 
platebního výměru příslušného finančního úřadu. 
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Článek VII.
Závěrečná ujednání

Smluvní strany se dohodly, že bezprostředně po podpisu této smlouvy písemně zmocní JUDr. 
Igora Juska, nar. 14.12.1966, bytem Přerov, Přerov I – Město, Jána Nálepky 2478/6, 
k tomu aby je zastupoval před příslušným katastrálním úřadem v řízení o povolení vkladu 
vlastnického práva podle této smlouvy.

Smluvní strany si tímto vzájemně prohlašují a stvrzují svými podpisy, že si tuto smlouvu 
řádně zvážily, její text přečetly a pochopily a že ji uzavírají opravdu o své vůli. Rovněž tak 
prohlašují, že jim nejsou známé žádné skutečnosti, které by mohly tuto jimi uzavíranou 
smlouvu jakkoliv zneplatnit, učinit neúčinnou vůči jakékoliv třetí osobě a zmařit její účel tak, 
jak jej v této smlouvě vážně deklarovaly. 

Tato smlouva je sepsána ve 35 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každý z jejích 
účastníků a jeden stejnopis bude zástupcem smluvních stran předložen příslušnému 
katastrálnímu úřadu spolu s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Článek VIII.
Doložka platnosti právního úkonu

Uzavření této Smlouvy, za podmínek v ní uvedených, bylo schváleno zastupitelstvem 
Statutárního města Přerova dne 9.3.2015, nadpoloviční většinou hlasů všech členů 
zastupitelstva města.

V Přerově dne 

Prodávající: Kupující:


