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Naše značka: P09/050593/2018 Vyřizuje / linka: Ing. Gal/er/255 Datum: 16.10.2018

ZPI-39/2018

Věc: žádost 0 poskytnuti informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

k Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 8b., o svobodném přístupu

kinformacím, ze dne 2.10.2018 Vám předáváme kopii smlouvy o bezúplatném převodu

nemovitostí mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Hlavním městem

zastoupeným Městskou částí Praha 9 vletech 2010 — 2011. V tomto období byla uzavřena

jedna smlouva. jedná se o smlouvu č. 26948/A/2011—MUEM na převod spoluvlastnického

podílu ve výši 17/36 na pozemcích parc.č. 515/58. 515/59. 515/61, 515/65, 515/66, k.ú.

Střížkov.

S pozdravem

  

 

In Příplata

vedoucí správy majetku

Příloha dle textu



  ' \llllllllllllllll|lllllllllllllllllllllllHHllHlllllll
2694BIN2011-MUEM

Č.j.: UZSVMIAI17747/20
11-MUEM

Česká republika -= Úřad pro zastupování “státu-vevěcech ma
letkWých

se sídlem Rašínovo nábřežl 390/42, 12800 Praha 2 - Nové Mesto

za kterou jedná Ing. Miloslav Vaněk, generální ředitel“ Úřadu pro zastupovénf státu V9 věcech

majetkóvých

uč: 69797111

(dále jen „převodce")

 

Hlavniměsto Praha zastoupené

Městská část Praha 9 _ ._ _ _

se sídlem “Sokolovská 324/14,. Praha 9, PSČ 1-80 49

IČ: 00963894. DIG: CZO'OO'638'94. _ _ _

za ktarbujedn'á lng. Jan Jaro'lim; tarosta městské části Rrahag

bankovnl spojení: číslo*-účtu 2000910329/0800,
vedený u é‘eské'sp‘ofitelny, as.

(dále ijíen. „nabyVatel"_)

úzavlrají 'pOdle. §§ 22 zákona č., 219/2000 Sb.-„_i o majetku české republiky ajallmWSjtupm/ání

V PráVrilch' vztazlch. ve znění“ pazdějšlbh předpisů“ „(dále ,jgamzfikon č. 2119/2600 Shit") a š“ 51

a násl.. zákona “č., 40/1964 Sb., občanský z: “koník-, VG.-znění pozdějších předúisů “(dále jen.

„občanšký zákoník")_ tum

SMLOUVU

o BEZÚPLATNÉM PŘEVOD—U NEMOVITOSTÍ

s OME-Z'UJÍCÍNII PODMÍNKAMI

č. 2694‘8/A/2011qMUEM

CLI.

1. Česká republikajaa-vlastníkem těchto nemovitostí?

s_pbluVlas't'nického podílu Me“-výši id 17/36- na po'zemchh .

- parc. -č-. 515/58 o—výméřé 87-01 mz. “ostatnl plocha Jiná plocha

"parc. č. 515/59 o výměře 564 m2, ostatnl ploch—a.. jiná plocha

'parc. č. 515/61 ovýměř'e 3442m'2} ostatní plocha, “jiná plocha

= parc. č. 515/65 0 výměře-871 m2, Ostatní" plocha, jiná plocha

- parc. č. 515/66 0 výměře" 72 m2. ostatní plocha, jináplocha
.

zapSaných na listu vlastnictví č. 389 pro katastrální území Střížkov, obec Praha v katastru

nemovitostí vedeném katastrálním úřadem pro hlavní město Praha, katastrální pracoviště

Praha (dále jen „nemovitosti“).



 

. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je na základě § 29 zákona č. 201/2002

Sb., o Uřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů,

příslušný s uvedenými nemovitostmi hospodařit ve smyslu § 9 zákona č. 219/2000 Sb.

Čl. u.

. Převodce touto smlouvou bezúplatně převádí nemovitosti uvedené v čl. l. této smlouvy se

všemi součástmi a příslušenstvím nabyvateli, který je přijímá do vlastnictví Hlavního města

Prahy, svěřená správa Městské části Praha 9.

. Cena předmětných nemovitosti podle účetní evidence převodce (zústatková i pořizovací cena

stejná) činí:

- spoluvlastnický podíl ve výši id 17/36 pozemku parc. č. 515/58 ........ 9 180 610,- Kč

- spoluvlastnický podíl ve výši id 17/36 pozemku parc. č. 515/59 ........ 595 020,- Kč

- spoluvlastnický podíl ve výši id 17/35 pozemku parc. č. 515/61 ........ 3 592 275,- Kč

— spoluvlastnický podíl ve výši id 17/36 pozemku parc. č. 515/65 ........ 829 080,- Kč

— spoluviastnický podíl ve výši id 17/36 pozemku parc. č. 515166 ........ 67 680,- Kč

Nemovitosti se převádějí zdůvodu veřejného zájmu - vybudování zařízení pro sociální

a zdravotní služby a výstavby domu s pečovatelskou službou spolu s přilehlým parkovacím

areálem. Realizaci obecně prospěšného projektu nabyvatel naplňuje podmínky stanovené

v ust. § 22 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb.

Nabyvatel převáděné nemovitosti do svého vlastnictví přijímá tak jak stojí a leží dle §501

občanského zákoníku.

Nabyvatel prohlašuje, že se seznámil s faktickým stavem převáděných nemovitosti.

ČI. |||.

. Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti uvedené v článku |. této smlouvy řádně pečovat

a užívat je pouze kúčelům uvedeným včl. ll, odst. 3 této smlouvy. V případě převodu

nemovitosti z důvodu veřejného zájmu nelze převedené nemovitosti využívat ke komerčním

či jiným výdělečným účelům, nelze je pronajímat a nelze je dále převádět ve prospěch třetí

osoby. Toto omezení se sjednává na dobu 20 let od právních účinků vkladu vlastnického

práva do katastru nemovitostí.

. V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinnosti dle předchozího odstavce, dohodly

se smluvní strany na smluvní pokutě v této výši:

a) v případě, že nabyvatel převede předmětné nemovitosti uvedené v čl. i, nebo jejich část

na třetí osobu zaplati převodci smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku ceny, kterou

nemovitosti měly ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru

nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu, nejméně však ve výši ceny, kterou

nabyvatel převodem na třetí osobu ziskal;

b) vpřípadě, že nabyvatel nebude předmětné nemovitosti využívat ve veřejném zájmu

vsouladu sustanovenim čl. II, odst. 2, bude ji využívat ke komerčním či jiným

výdělečným účelům, nebo ji pronajímat, zaplati převodci smluvní pokutu ve výši 10%

ceny, kterou nemovitosti měly ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do

katastru nemovitostí die tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit

i opakovaně a to za každé porušení smluvní povinnosti. V případě opakovaně uložené

smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno

porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy má být toto porušení smluvní povinnosti

odstraněno. Vpřípadě, e nebude vtomto termínu porušení smluvní povinnosti

nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně.



3. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude kzaplaceni smluvní pokuty

převodcem písemně vyzván.

4. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku,

případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit ityto náklady

a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.

5. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v článku lll, odst. 1 kontrolovat, zda

jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen

k tomu převodci poskytnout odpovídajicí součinnost.

6. Nabyvatel je povinen vždy do 31.1. předat převodci písemnou zprávu o plnění podmínek

souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu (viz. čl. II, odst. 2) za rok předcházející

t. j. zprávu o rozvoji a zachování aktivit, které jsou ve veřejném zájmu a k jehož zachování se

nabyvatel v této smlouvě zavázal, apod. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel

převodci smluvní pokutu ve výši 200 OOO,- Kč a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude kjejich

zaplacení převodcem písemně vyzván.

7. Pokud v důsledku změny územního plánu, jiných administrativních opatření nebo odepření

souhlasu dalších spoluvlastníků bude znemožněno využiti převáděných pozemků k účelu dle

čl. ll odst. 3 a pozemky nebude možné využít pro jinou veřejně prospěšnou činnost, zavazuje

se nabyvatel do konce kalendářního roku, ve kterém tyto překážky nastaly, odvést do státního

rozpočtu prostřednictvím převodce cenu, kterou nemovitosti měly ke dni právních účinků

vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu.

čl. IV.

1. Převodce i nabyvatel shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by

uzavření této smlouvy bránily.

2. Převodce prohlašuje, že mu není známo, že by na nemovitostech vázla nějaká omezení,

závazky či právní vady.

Čl. v.

Poplatkovou povinnost spojenou s touto smlouvou nese nabyvatel.

Čl. vr.

1. Tato smlouva nabývá platností dnem podpisu posledni smluvní stranou.

2. Vlastnické právo k nemovitostem dle této smlouvy přechází dnem právních účinků vkladu

práva do katastru nemovitostí. Tímto dnem na nabyvatele přecházejí veškerá práva

a povinnosti spojená s vlastnictvím a užíváním nemovitostí.

3. Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

podává převodce.

4. Tato smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž převodce i nabyvatel obdrží, po

provedení vkladu katastrálním úřadem do katastru nemovitostí po jednom vyhotovení a dvě

jsou určena pro potřeby příslušného katastrálního úřadu. Dvě vyhotovení navíc obdrží pro

účely archivace nabyvatel. Smluvní strany výslovně souhlasí stím, aby tato smlouva byla

vedena v centrální evidenci smluv (CES). vedené hl. městem Prahou, která je veřejně

přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této

smlouvy a datum jejího podpisu.

5. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze

v podobě oboustranně uzavřených číslovaných dodatků smlouvy.

6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně. Na důkaz toho

připojují své vlastnoruční podpisy.

 



7. Nedílnou součástí této smlouvy je doložka dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě

Praze, ve znění pozdějších předpisů a usnesení zastupitelstva městské části Praha 9,

kterou byl schválen bezúplatný převod nemovitostí z vlastnictví České republiky — zastoupené

Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví městské části Praha 9

včetně zavazující podmínek.

8. Náměstek pro Hospodaření s majetkem Územního pracoviště v hl. městě Praze — lng. Jan

Kasnar, CSc. - prohlašuje, že tato smlouva odpovídá platnému právnímu řádu a obsahuje jen

údaje, které jsou správné a prověřené' a dále, že tato smlouva je uzavírána jen na základě

dokladů, které byly shledány jako úplné a hodnovérné a odůvodňují uzavření této smlouvy,

jako nejvhodnějšího naložení s majetkem státu.

 

vlastnoruční podpis

V Praze dne V Praze dne 30

30 .„5_ 2011 415— 21m \

  ng.

starosta městské části Praha 9

(nabyvatel)

   

 

státu ve věcech majetkov 'ch

(převodce)

   

’
1



 

 

Městská část Praha 9

4. Zastupitelstvo městské části

ze dne 26.04.2011

USNESENÍ

č. Us zmč 58/11

zrušení usnesení Zastupitelstva MČ Praha 9 č. Us ZMČ 81/10 ze dne
15. 6. 2010

Zastupitelstvo městské části

1. ruší

usnesení č. Us ZMČ 81/10 ze dne 15. 6. 2010, kterým se revokovalo usnesení
Zastupitelstva MČ Praha 9 č. Us ZMČ 20/07 ze dne 24. 4. 2007

2. schvaluje

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu spoluvlastnických podílů o velikosti 17/36
na pozemcích parc.č. 515/58 o výměře 8701 m2, parc.č. 515/59 o výměře 564
m2, parc.č. 515/61 ovýměře 3442 m2, parc.č. 515/65 o v'měře 871 m2 alparc.č.
515/66 o výměře 72 m2, vše v k.ú. Střížkov z vlastnictví R, zastoupené Uřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem v Praze 2, Rašínovo Nábřeží
42, IČ : 69797111 do vlastnictví MC Praha 9 s tím, že se v této smlouvě MČ Praha
9 zavazuje:

1) převáděné spoluvlastnické podíly na pozemcích parc.č. 515/58 , SIS/59 , 515/61,
515/65, 515/66 v k.ú. Střížkov užívat po dobu 20 let ode dne jejlch nabytí pouze k
účelu plnění veřejné služby nebo plnění veřejných úkolů

2) v případě porušení tohoto závazku zaplatit smluvní pokutu ve výši stanovené
UZSVM a uvedené ve smlouvě

3. ukládá _

1. starostovi MC Praha 9



 

1.1 předložit opakovaně žádost o bezúplatný převod pozemků na Úřad pro

zastupování státu ve věcech majetkových

1.2 uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu spoluvlastnických podílů pozemků z

vlastnictví CR, zastoupené Uřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových

realizovat usnesení

Zodpovídá: Ing. Jarolím Jan Te ' ' .2011

  IIIIII

.

Mgr. Tomáš Pogtlík

tupce starosty MC Praha 9

 

 



 

 

Městská část Praha 9

5. Zastupitelstvo městské části

ze dne 21.06.2011

USNESENÍ

č. Us ZMČ 89/11

revokaci usnesení Zastupitelstva MČ Praha 9 č. Us ZMČ 58/11 ze dne

26. 4. 2011

Zastupitelstvo městské části

1. schvaluje

revokaci usnesení č. Us ZMČ 58/11 ze dne 26.4.2011 tak, Že se ruší text bodu 2.

schvaluje usnesení a nahrazuje se textem tohoto znění:

"2. schvaluje"

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu spoluvlastnických podílů o velikosti 17/36

na pozemcích parc.č. 515/58 o výměře 8701 m2, parc.č. 515/59 o výměře 564

m2, parc.č. 515/61 o výměře 3442 m2, parc.č. 515/65 o výměře 871 m2 a parc.č.

515/66 o výměře 72 m2, vše v k.ú. Střížkov z vlastnictví CR, zastoupené Úřadem

pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem v Praze 2, Rašínovo Nábřeží

42, IC : 69797111 do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřená správa MC Praha 9

ve znění dle přílohy tohoto usnesení

2. ukládá _

1. starostovi MC Praha 9

1.1 realizovat toto usnesení

realizovat usnesení

Zodpovídá: Ing. Jarolím Jan
Termín: 30.06.2011



  ,“ng Jan Jarolím

starosta MC Praha 9 zástupce starosty

 

  

  
ovr |

MC Praha 9

 

/
_
.
_
,

„
_



 

 

Městská část Praha 9

5. Zastupitelstvo městské části

ze dne 21.06.2011

USNESENÍ

č. Us zmč 89/11

revokaci usnesení Zastupitelstva MČ Praha 9 č. Us ZMČ 58/11 ze dne

26. 4. 2011

Zastupitelstvo městské části

1.. schvaluje „

revokaci usnesení č. Us ZMC 58/11 ze dne 26.4.2011 tak, že se ruší text bodu 2.

schvaluje usnesení a nahrazuje se textem tohoto znění:

"2. schvaluje“

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu spoluvlastnických podílů o velikosti 17/36

na pozemcích parc.č. 515/58 o výměře 8701 m2, parc.č. 515/59 o výměře 564

m2, parc.č. 515/61 o výměře 3442 m2, parc.č. 515/65 o výměře 871 m2 aiparc.č.

515/66 o výměře 72 m2, vše v k.ú. Střížkov z vlastnictví CR, zastoupené Uřadem

pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem v Praze 2, Rašínovo Nábřeží

42, IC : 69797111 do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřená správa MČ Praha 9

ve znění dle přílohy tohoto usnesení

2. ukládá „

1. starostovi MC Praha 9

1.1 realizovat toto usnesení

  

 

   

  

Jan :!arolím

ta MC Praha 9

gr.. „

ce starosty MC Praha 9
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269481N20Í1_1-MUEM

6.3.: uzsvam-wno11-MUEM

' '"" ' ' “ “* ,=- ' " tk'oV-ých

česká republika - Urad pm zastupování. státu ve vgqecp [paja-

"Idlém R‘ š! v ski/621399142 1528500 Ptáhá 2—51ng Městq _ .. . _ __ . .

;: Íderou year/23.13? Mlldslav. Vaněk. “generální ředitel'u .adu pro zastupování státu Ve věcech

male/Ram}:

uč; 597-97111

(dělali-“en infomace-')

3“ '

'a |.
’9

. .
.

mam/wish Praha zastoupené.

Městskou částí Praha 9 ..

se sídlem swam/(5324714.. Pr.-aha 9'.. "PSČ 43° 49“

*" WEP—mm ma mana-sza"“u.-'-". " r'—_„ras's 5 -'

baan spářeďaášf'ašu idly/11091532916669. Vadeng- u č'eské spun/elm. ass.-

(dáíelénmabmtď)

fizzy/m ‘ adl'e'a :- 22 zákona č'— 219121390 Stať. 0— malému "323255 59.9qu .“ 151“ vystupování

v»pravn.'íaŠm . ch. „ve mém pawa-am amapíáů._(dae.11emzákon *— 21912993554? 3 § 5-“.

„MamammammwwwwwMWWWWMWWm
_,občáqšxý zákonné? tuto-

sMLouvu '“ .

o BEZÚPLATNÉM PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

s OME'ZUJÍG'ÍMI PODMÍNKAMI

a. 269481A/20112MUEM

Čl.. Í.

1. česká republ/kajzaz‘vlasmlkém'téc'hm hemovl't'cssjfl:

sfiG/Wlafl'rflcfiéhu pagan-u mg;-výš! Id 17/365 na pd'zem’dlfh __

"'- Pam. "š: s1'575a—o—výměré 8701
m2. ‘nstatrif-pfacha, má plqcha

"pare. č.. 5.1 5/159 0 výměře 554—m1,.ostámtplatha. lin'á' mých;

-parc.. č. 5’1‘5/6'1 a'výměřě 344-2 m"; os‘tafpl’ plqchaz ]Fná pl‘acha

- parc.. č.. 515/650 výměře- 871 m*,- ósítíátnl plocha. líná mocha

.- pare. č-. 515/660 výměře 72 m", ast-atm“ plocha, lináplocha
_

za “San'ch na jsem vlastnictví 6. 389. p_ro katastrálnwzgtn! Střížqu. ones Praha _v_katqs „__

neťhovižlostl vedeném 'kát-ast'ráin'lm úřadem pro hlavhl městq Praha, katastrální pracovište

Praha (dále jen ,nemiovitosfi“).



. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je na základě § 29 zákona č. 201/2002

Sb.. o Uřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů,

příslušný s uvedenými nemovitostmi hospodařit ve smyslu § 9 zákona č. 219/2000 Sb.

Čl. n.

Převodce touto smlouvou bezúplatné převádí nemovitosti uvedené v čl. I. této smlouvy se

všemi součástmi a příslušenstvím nabyvateíi, který je přijímá do vlastnictví Hlavního města

Prahy. svěřená správa Městské části Praha 9.

. Cena předmětných nemovitostí podle účetní evidence převodce (zůstatková i pořizovací cena

stejná) činí:

— spoluvlastnický podíl ve výši id 17/36 pozemku parc. č. 515/58 .. 9 180 610,- Kč

- spoluvlastnický podíl ve výši id 17/36 pozemku parc. č. 515/59 ........ 595 020,- Kč

- spoluvlastnický podíl ve výši íd 17/36 pozemku parc. č. 515/61 .. 3 592 275,- Kč

- spoluvlastnický podíl ve výši id 17/36 pozemku parc. č. 515/65 .. 829 080,- Kč

- spoluvlastnický podíl ve výši id 17/36 pozemku parc. č. 515/66 ........ 67 680,- Kč

. Nemovitosti se převádějí zdůvod'u veřejného zájmu - Vybudování zařízení pro sociální

a zdravotní služby a výstavby domu s pečovatelskou službou spolu s přilehlým parkovacím

areálem. Realizací obecně prospěšného projektu nabyvateí naplňuje podmínky stanovené

v ust. § 22 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb.

. Nab'yvatel převáděna nemovitostí do svého vlastnictví přijímá tak jak stojí a leží dle § 501

občanského zákoníku.

. Nabyvatel prohlašuje, že se seznámil s taktickým stavem převedených nemovitosti.

čl.III.

. Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti uvedené v článku |. této smlouvy řádné pečovat

a užívat je pouze k účelům uvedeným včl. ll, odst. 3 této smlouvy. Vpřípadě převodu

nemovitostí z důvodu veřejného zájmu nelze převedené nemovitostí využívat ke komerčním

či jiným výdělečným účelům, nelze je pronajímal a nelze je dále převádět ve prospěch třetí

osoby. Toto omezení se sjednává na dobu 20 let od právních účinků vkladu vlastnického

práva do katastru nemovitostí.

. V případě, že by nabyvateí porušil kteroukoli z povinnosti dle předchozího odstavce, dohodly

se smluvní strany na smluvní pokutě v této výši:

a) v případě, že nabyvateí převede předmětné nemovitosti uvedené v čl. l, nebo jejich část

na třetí osobu zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši' 1,5 násobku ceny, kterou

nemovitosti měly ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru

nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu, nejméně však ve výši ceny, kterou

nabyvateí převodem na třetí osobu získal;

b) vpřípadě, že nabyvateí nebude předmětné nemovitosti využívat ve veřejném zájmu

vsouladu sustanovenim čl. ll, odst. 2, bude jl využívat ke komerčním či jiným

výdělečným účelům, nebo jí pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10%

ceny, kterou nemovitostí méty ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do

katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit

i opakovaně a to za každé porušení smluvní povinností. V případě opakovaně uložené

smluvní pokuty musi převodce nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno

porušení smluvní povinností a termín, do kdy má být toto porušení smluvní povinnosti

odstraněno. V případě, že nebude vtomto termínu porušení smluvní povinností

nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně.

 

 



. Úhradu provede nabyvate'. ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude kzaplacenl smluvní pokuty

převodcem písemně vyzván.

Bude-lí zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku,

případně sjinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyyatel uhradit,: tyto náklady

a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem pISemne vyzvan.

. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty. stanovené v článku lll. odst. 1 kontrolovat,_zda

jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povrnen

k tomu převodci poskytnout odpovidajici součinnost.

. Nabyvatel je povinen vždy do 31.1. předat převodcl písemnou zprávu o plnění podminek

souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu (viz. čí. lí, odst. 2) za rok předcházející

t. j. zprávu o rozvoji a zachování aktivit, které jsou ve veřejném zájmu a k jehož zachování se

nabyvatel v této smlouvě zavázat, apod. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel

převodci smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude kjejích

zaplacení převodcem písemně vyzván.

. Pokud v důsledku změny územního plánu, jiných administrativních opatření nebo odepření

souhlasu dalšich spoluvlastníků bude znemožněno využití převáděných pozemků k účelu dle

čl. Il ods-t. 3 a pozemky nebude možné využít pro jinou veřejně prospěšnou činnost, zavaZLrje

se nabyvatel do konce kalendářního roku, ve kterém tyto překážky nastaly, odvést do státního

rozpočtu prostřednictvím převodce cenu, kterou nemovitosti měly ke dni právních účinků

vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu.

Čl. IV.

. Převodce i nabyvatel shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by

uzavření této smlouvy bránily.

Převodce prohlašuje, že mu není známo, že by na nemovitostech vázla nějaká omezení,

závazky či právni vady.

Čí. v.

Poplatkovou povinnost spojenou s touto smlouvou nese nabyvatel.

Čl. VI.

. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu posledni smluvní stranou.

. Vlastnické právo k nemovitostem dle této smlouvy přechází dnem právních účinků vkladu

práva do katastru nemovitostí. Timto dnem na nabyvatele přecházejí veškerá práva

a povinnosti spojená s vlastnictvím a užíváním nemovitostí.

Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

podává převodce.

. Tato smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž převodce i nabyvatel obdrží, po

provedení vkladu katastrálním úřadem do katastru nemovitostí po jednom vyhotovení a dvě

jsou určena pro potřeby příslušného katastrálního úřadu. Dvě vyhotovení navíc obdrží pro

účety archivace nabyvateí. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla

vedena v centrální evidenci smluv (CES). vedené hl. městem Prahou, která je veřejně

přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, čiseíné označení této

smlouvy a datum jejiho podpisu.

. Smluvní strany se dohodly, že jakekoli změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze

v podobě oboustranně uzavřených číslovaných dodatků smlouvy.

. Smluvní strany prohlašuji, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně. Na důkaz toho

připojují své vlastnoruční podpisy.



 

7. Nedílnou součástí této smlouvy je doložka“ dle zákona &. 13'1l-2U00
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