- Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024111a, 130 00 Praha 3,
kterou zastupuje lng. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského pozemkového Úřadu pro
Liberecký kraj, adresa U Nisy 6a, 460 57 Liberec
lČ01312774
DlČ: CZ01312774
(dále jen '' převádějící '')

Ceská republika

a

obec Vlastibořice, sídlo Vlastibořice 23, Vlastibořice, PSČ 463 44

lČ: 00671878
zastupuje starosta lng. Martin Beksa
(dále jen '' nabyvateI '')
uzavírajítuto:

SMLoUVU

o

BEZÚPLATNÉM PŘEVoDU PRIVATIZoVANEHo MAJETKU
é,.127l16

t.

Státní pozemkový úřad jako převádějícíje příslušný hospodařit s majetkem státu ve smyslu
ust. $17 odst. 1 zákona č' 22911991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisŮ, ve spojení se zákonem č' 50312012
Sb', o Státním pozemkovém Úřadu a o změně někteých souvisejícíchzákonů, ve znění
pozdějších předpisů, k níŽe uvedenému majetku ve vlastnictví státu:
Pozemek:
Obec

Katastrální

Území Parcelníčíslo

Katastr nemovitostí - pozemkové

Vlastibořice

Vlastibořice

48114

Druh pozemku
ostatní plocha

zapsané na listu vlastnictví č' 10002 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Liberec.
(dále jen ,,majetek")
t!.

Tato smlouva se uzavírá vsouladu sust. $'l7 odst.2zákonač'22911991 Sb', o Úpravě
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů,
zákonem č. 9211991 sb.' o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění
pozdějších předpisů, usnesením vlády ČR č.565 ze dne '17. května2006, na základě
rozhodnutí o privatizaci vydaného Ministerstvem financí Čn dne 28.6.2016 pod
c.j': MF-2045112016162-1 aaktualizovaného privatizačníhoprojektu č.86051, sPJ 6001.
!t!.

Převádějící touto smlouvou převádí do vlastnictví nabyvatele majetek specifikovaný v čl. l'
této smlouvy se všemi součástmi a příslušenstvím a ten jej do svého vlastnictví, ve stavu
v jakém se nachází ke dni účinnostismlouvy, přejímá. Vlastnické právo k majetku přechází
na nabyvatele podle ust. $ 19 odst. 3 zákona č.9211991 Sb., o podmínkách převodu majetku
státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, dnem účinnostitéto smlouvy.

!v.

1-

Převádějícíje povinen předat a nabyvatel je povinen převzít majetek ke dni účinnosti
smlouvy. o předání a převzetí bude sepsán "Zápis o předání a převzetí majetku''' ve
kterém bude uveden stav těchto věcí se všemi případnými právními závadami a
břemeny zatěŽu]ícími tyto věci s tím, Že je nabyvatel spolu s nimi přebírá a je s nimi

takto srozuměn. Zápis o předání a převzetí majetku podepíšíobě smluvnístrany.

Předávání majetku se uskuteční na základě písemnévýzvy převádějícího, ve které
bude uveden datum a čas zahájení přejímky a datum předání majetku. Pokud
nabyvatel nezahájí přebírání' nebo v jiŽ zahájeném přebírání majetku nepokračuje'
případně nepodepíše "Zápis o předání a převzetí majetku'', je povinen zaplatit
převádějícímu smluvní pokutu ve výši 0'05% z předběŽné hodnoty majetku za kaŽdý
zapocatý den, po který bude porušení této povinnosti trvat.
3. Převádějící se zavazuje předat nabyvateli ÚČetnízávěrku' provedenou ke dni
předcházejícímu den účinnostitétosmlouvy, do 30 dnů od Účinnosti smlouvy.
4. Jakékoliv porušení povinnosti stanovené tímto článkem nabyvatelem se povaŽuje
za porušenísmlouvy, které zakládá právo převádějícího od smlouvy odstoupit.
2.

V.
Hodnota majetku podle rozhodnutí o privatizaci vydaného Ministerstvem financí ČR
dne 28.6.2016 pod č.j.: MF-2045112016162-1 a aktualizovaného privatizačníhoprojektu
c. 8605'1, SPJ 6001 činíčástku 4 0oo,- Kč (slovy: Čtyřitisícekorun českých) a je
předběŽnou hodnotou majetku.
2. H o d n o t a majetku činícenu podle výsledku účetnízávěrky, provedené ke dni
předcházejícímu den účinnostitéto smlouvy.
3. Majetek se všemi součástmi a příslušenstvímpřevádějící převádí na nabyvatele
bezúplatně.
1.

v!.
1.

2.

Užívacívztah k převáděnému pozemku je řešen: nájemní smlouvou .č. 61N17l41,
kterou se Státním pozemkovým úřadem uzavřela společnost TopDesign Stavby,
s'r.o., jakoŽto nájemce' S obsahem nájemní smlouvy byl nabyvatel seznámen před

podpisem této smlouvy, coŽ stvrzuje svým podpisem'
Smluvní strany berou na vědomí, Že na převáděných pozemcích můŽe být umístěno
vedení nebo zařízení veřejné technické infrastruktury, k nimŽ existují oprávnění, jakoŽ
i omezení uŽíváni pozemku vzniklá podle předchozích právních Úprav, která se
nezapisovala do pozemkových knih, evidence nemovitostí, ani katastru nemovitostí.
Tato omezení a oprávnění přecházejí na nabyvatele pozemku.

vlt.
Smluvní strany se dohodly, Že tuto smlouvu převádějící předloŽí do 30 dnů od její
účinnostik provedenívkladu vlastnického práva příslušnémukatastrálnímu Úřadu.
2. Bezúplatný převod pozemku není dle ustanovení $ 2 zákonného opatření senátu č'
34012013 sb., o dani z nabýí nemovitých věcí' předmětem daně znabytí nemovitých
věcí. Daňovépřiznání se nepodává'
3. Nabyvatel prohlašuje, že nabytí pozemků schválilo zastupitelstvo obce Vlastibořice na
zasedánídne.".
... usnesením č.
1.

.

1. Pokud zákon

vlil.

č,.9211991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby,
ve znění pozdějších předpisů nestanoví jinak, řídíse právní vztahy zaloŽené touto

smlouvou příslušnýmiustanoveními zákona

2'
3.
'

4.

č.

89l2o12 Sb., občanský zákoník,

v platném znění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Smluvní strany se dohodly, Že jakékoliv změny a doplňky této smlouvy jsou moŽné
pouze písemnou formou na základě dohody účastníků
smlouvy.
Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech' znichŽ kaŽdý má platnost originálu.
Jeden stejnopis přebírá nabyvatel a ostatníjsou uróeny pro převádějícího.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti
prvním dnem následujícího měsíce.

lx.
Smluvní strany po přečtenísmlouvy prohlašují' Že s jejím obsahem souhlasí a Že tato
smlouva je shodným projevem jejich váŽné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své
podpisy.

V Liberci dne

Česká republika - Státní pozemkový úřad
ředitel Krajského pozemkového úřadu
lng. Bohuslav Kabátek
převádějící

obec Vlastibořice
zastupuje starosta lng. Martin Baksa
nabyvatel

Za věcnou a formálnísprávnost odpovídá
vedoucí oddělení převodu majetku státu KPÚ pro Liberecký kraj
lng. Josef Vozka
podpis
Za správnost: lng. Lucie Kyksová
podpis

