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Dne ???,  února roku dvoutisícího osmnáctého (  ???2.2018) uzavřeli dále uvedení účastníci: 
 

 
JUDr. Jitka Palacká – notář v Přerově, jako soudní komisař, pověřený Okresním soudem 
v Přerově provedením úkonů v dědickém řízení 22 D 348/2011 po 
posledně bytem  bez zanechání 
závěti, jako převodce, 
 
a 
 
Statutární město Přerov, IČ 003 01 825, se sídlem Bratrská 709/34, Přerov, PSČ 750 11,   
zastoupené náměstkem primátora panem Pavlem Košutkem, n

Přerov, který prohlašuje, že on osobně, jakož i shora uvedené 
Statutární město jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je 
tato kupní smlouva. Zástupce shora uvedeného Statutárního Města Přerova, pan Pavel Košutek, 
jehož totožnost byla prokázána úředním průkazem, pověřen na základě usnesení zastupitelstva 
Statutárního města Přerov ze dne  ??????2018,  prohlašuje, že Statutární město, právně existuje,  
jako nabyvatel, 
 
 

 
tuto: 

 
 

kupní smlouvu 
 
 

Za první: Převodce prohlašuje a dokládá pověřením Okresního soudu v Přerově, jež je přílohou 
číslo jedna této kupní smlouvy, že je jako soudní komisař pověřen provedením úkonů 
v pozůstalostním řízení 22 D 348/2011 po 

, zemřelém dne 24.2.2011, bez zanechání závěti. 
Usnesením Okresního soudu v Přerově čj. 22 D 348/2011-163 ze dne  24.11.2011, které nabylo 
právní moci dne 4.1.2012, a které je přílohou číslo dvě této kupní smlouvy, byla ve věci nařízena 
likvidace dědictví. Na základě usnesení Okresního soudu v Přerově 22 D 348/2011-263 ze dne 
24.10.2012, které nabylo právní moci dne 13.11.2012 byl výtěžek z likvidace dědictví rozvržen 
mezi věřitele. Toto usnesení bylo usnesením Okresního soudu v Přerově 22 D 348/2011-319 ze 
dne 27.12.2012, které nabylo právní moci dne 30.1.2013 opraveno s ohledem na zřejmou 
nesprávnost – ve výroku nesprávně uvedené rozvrhované částky jednotlivým věřitelům a je  
přílohou číslo tři této kupní smlouvy. Jelikož se dodatečně zjistilo, že zůstavitel dosud vlastní 
nemovitosti, zahájil Okresní soud v Přerově řízení ve věci o pozůstalosti a pověřil soudním 
komisařem pro úkony soudu prvního stupně v řízení o pozůstalosti JUDr. Jitku Palackou. 
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Na základě usnesení Okresního soudu v Přerově 22 D 348/2011-380 ze dne  3.8.2017, které 
nabylo právní moci dne 31.8.2017, byl udělen souhlas k prodeji dodatečně vyšlého zůstavitelova 
majetku mimo dražbu, prodejem prostřednictvím soudního komisaře v rámci likvidace 
pozůstalosti. 
 
 

Za druhé: Zůstavitel Milan Vintr je vlastníkem nemovitostí, jež náleží do pozůstalosti a které jsou 
zároveň i předmětem likvidace této pozůstalosti a to: 
 

- ideální 1/4 pozemků p.č. 542/2 ostatní plocha a 552/8  ostatní plocha zapsaných u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov na listu vlastnickém 
číslo 14600 pro katastrální území i obec Přerov, které zůstavitel nabyl po své zemřelé tetě 

na základě usnesení 34 D-22/2009-74 ze dne 22.2.2016, které nabylo 
právní moci dne 19.3.2016. 

            Na listu vlastnickém č. 14600 k.ú. i obec Přerov je vyznačeno předkupní právo dle § 101        
            zákona č. 183/2006 Sb. pro Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, Přerov I -Město, 750  
            02, IČ: 00301825. 

 
           Statutární město Přerov na dotaz sdělilo, že trvá na svém předkupním právu a projevilo zájem  
           o odkoupení předmětné ideální 1/4 pozemků. Zároveň předložilo znalecký posudek, kdy tyto  
           předmětné pozemky jsou k ideální 1/4 oceněny částkou 33.875,-Kč. 

      Všichni věřitelé vyjádřili svůj souhlas s prodejem shora citovaných nemovitostí shora  
      uvedenému zájemci za jím uvedenou cenu na základě znaleckého posudku. 

 

 Kupní cena těchto předmětných pozemků na základě znaleckého posudku č. 8-2016 ,  
 vypracovaného  znalcem Stanislavem Sedláčkem, dne 9.2.2016, byla stanovena  k ideální  jedné  
 čtvrtině  částkou 33.875,-Kč. 

 

 
 

Za třetí: Převodce touto smlouvou prodává: 
Statutárnímu městu Přerov, IČ 003 01 825, se sídlem Bratrská 709/34, Přerov, PSČ 750 11,   
zastoupenému náměstkem primátora panem Pavlem Košutkem, 

, 751 24 Přerov,  nemovitosti uvedené v odstavci „Za druhé“ - 
za znalcem zjištěnou kupní cenu ve výši 33.875,-Kč ( slovy: třicet tři tisíc osm set sedmdesát pět 
korun českých) a  Statutární město Přerov  tyto nemovitosti  do svého vlastnictví přijímá. 

       
 
 

Za čtvrté:  V odstavci „Za třetí“ uvedená kupní cena  a to 33.875,-Kč (slovy: třicet tři tisíc osm 
set sedmdesát pět korun českých), je splatná na účet Okresního soudu v Přerově č.ú. 
0060150000627831/0710, var. symbol 2403482011 v termínu do ????.2018. Nebude-li kupní cena 
uhrazena v plné výši v daném termínu na uvedený účet, pak dle dohody účastníků se má za to, že 
smlouva se od počátku ruší. 
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Za páté: Převodce je povinen do patnácti dnů poté, co od Okresního soudu v Přerově obdrží 
zprávu o přijetí platby, citované v odstavci „ Za čtvrté“ této smlouvy, podat návrh na vklad 
vlastnického práva do katastru nemovitostí. Nabyvatel touto smlouvou pověřuje převodce, aby 
podal návrh na vklad vlastnického práva dle této smlouvy tak, jak je shora uvedeno.   
 
 
Za šesté: Účastníci smlouvy berou na vědomí, že na převáděných nemovitostech neváznou žádné 
dluhy, závady, věcná břemena či jiná omezení. 
 
 
Za sedmé: Dle Zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí je  
dle § 6/1 písm.c) a § 40 Statutární město  od daně z nabytí nemovitých věcí osvobozeno a 
nepodává daňové přiznání. 
 

 
    Za osmé: Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího      
   podpisu. Kupující, Statutární město Přerov, nabude vlastnické právo k převáděným nemovitostem,  
    které jsou uvedeny v této kupní smlouvě, dnem zápisu do katastru nemovitostí- veřejného      
    seznamu u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov. 
 

 
    Za deváté: Podle této smlouvy provede Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální             
    pracoviště Přerov příslušné změny v katastru nemovitostí.  
 

 
Za desáté:  Každý z účastníků hradí náklady ověření svého podpisu, poplatek z návrhu na vklad 
do katastru hradí nabyvatel. 
 
 
Za desáté: Po zápisu této kupní smlouvy do katastru nemovitostí obdrží každý z účastníků po 
jednom vyhotovení této smlouvy. 
?????????? 

   (Přílohou číslo čtyři je ověřená kopie usnesení č. ????? z veřejného zasedání  
    zastupitelstva Statutárního Města Přerov ze dne ???????.2017 o udělení souhlasu ke koupi  
    předmětných pozemků). 

 
………………………………………              …………………………………………………. 
soudní komisař JUDr. Jitka Palacká v.r.        za Statutární město Přerov- Pavel Košutek v.r. 
                                                                           náměstek primátora 

 

 

 

 

 


