
KUPNÍ SMLOUVA 
uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl.  

zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

mezi smluvními stranami: 

fairoo s.r.o. 

se sídlem Jagellonská 895/9, Vinohrady, 130 00 Praha 3 

IČO: 03601552 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234425 

zastoupená Petrou Pajdovou, jednatelkou 

(dále jen „prodávající“) 

a 

Obec Nelahozeves 

se sídlem OÚ Školní 3, 277 51 Nelahozeves 

IČO: 00237094 

zastoupená Jakubem Bryndou, starostou 

(dále jen „kupující“) 

 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

1.1. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem následujících nemovitých věcí: 

a) pozemek parc. č. st. 385/2 o výměře 57 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 

b) pozemek parc. č. st. 385/3 o výměře 40 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož 

součástí je stavba – budova bez č. p. / č. ev. – stavba občanského vybavení, 

c) pozemek parc. č. st. 385/7 o výměře 590 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 

d) pozemek parc. č. 417 o výměře 578 m2, druh pozemku: ostatní plocha, 

e) pozemek parc. č. 446/5 o výměře 637 m2, druh pozemku: ostatní plocha, 

to vše zapsáno na LV č. 1096 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pra-

coviště Mělník, pro katastrální území a obec Nelahozeves, (dále jen „nemovitosti“).  

1.2. Kupující prohlašuje, že je mu znám jak fyzický stav nemovitostí, tak právní stav na základě aktuální-

ho výpisu z katastru nemovitostí. 

1.3. Prodávající prohlašuje, že: 

a) na nemovitostech neváznou žádná práva třetích osob ani jiné právní vady s výjimkou věcných 

břemen zapsaných v katastru nemovitostí, a že žádná taková práva ani po podpisu této smlouvy 

nesjedná, 



b) není v úpadku, ani vůči němu není vedeno exekuční, vykonávací či jiné obdobné řízení, ani mu 

nejsou známy okolnosti, které by zahájení takových řízení odůvodňovaly či jiné okolnosti, které 

by mohly ohrozit existenci vlastnického práva kupujícího k prodávaným nemovitostem či výkon 

vlastnického práva omezit. 

Článek II. 

Předmět smlouvy 

2.1. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu nemovitosti uvedené v odst. 1.1. této smlouvy, 

včetně všech součástí a příslušenství, se všemi právy a povinnostmi s nimi spojenými, a umožňuje 

kupujícímu nabýt k nim vlastnické právo, a to za kupní cenu sjednanou v článku III. této smlouvy. 

Kupující tyto nemovitosti od prodávajícího za tuto kupní cenu přejímá a do svého vlastnictví kupuje. 

Článek III. 

Kupní cena 

3.1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za nemovitosti kupní cenu sjednanou takto: 

a) za pozemek uvedený v odst. 1.1. písm. a) kupní cenu ve výši 171.171,- Kč, (3.003,- Kč / m2), 

b) za pozemek uvedený v odst. 1.1. písm. b) kupní cenu ve výši 120.120,- Kč, (3.003,- Kč / m2), 

c) za pozemek uvedený v odst. 1.1. písm. c) kupní cenu ve výši 1.771.770,- Kč, (3.003,- Kč / m2), 

d) za pozemek uvedený v odst. 1.1. písm. d) kupní cenu ve výši 1.735.734,- Kč, (3.003,- Kč / m2), 

e) za pozemek uvedený v odst. 1.1. písm. e) kupní cenu ve výši 1.912.911,- Kč, (3.003,- Kč / m2). 

3.2. Celková kupní cena za všechny uvedené nemovitosti činí 5.711.706,- Kč  

(slovy: pět milionů sedm set jedenáct tisíc sedm set šest korun českých). 

3.3. Kupující je povinen celkovou kupní cenu uhradit nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy bude vyrozuměn 

o provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí ke všem prodávaným nemovitostem 

a na nemovitostech nebudou váznout žádné právní vady vyjma v současnosti existujících věcných 

břemen. 

3.4. Celkovou kupní cenu se zavazuje kupující uhradit bankovním převodem na účet prodávajícího 

č. ………………………./……. 

Článek IV. 

Další práva a povinnosti smluvních stran 

4.1. Prodávající se zavazuje pozemky nejpozději ke dni zaplacení kupní ceny vyklidit – zejména odstranit 

z pozemku parc. č. st. 385/7 lehké ocelové skladové haly a přístřešky. 

4.2. Poruší-li prodávající výše uvedenou povinnost, je kupující oprávněn zajistit vyklizení pozemků 

a uskladnění movitých věcí ve vlastnictví prodávajícího na náklady prodávajícího. Nevyzvedne-li si 

prodávající tyto věci ani do 6 měsíců ode dne, kdy měly být vyklizeny, je kupující oprávněn je na 

účet prodávajícího prodat a oproti výtěžku prodeje započíst vynaložené náklady dle věty první. 



Článek V. 

Nabytí vlastnického práva 

5.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně si bez zbytečného odkladu poskytnout veškerou nutnou sou-

činnost vyžadovanou k provedení vkladu vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemo-

vitostí, a to i tehdy, pokud bude nutné podle výzvy nebo rozhodnutí katastrálního úřadu doplnit ne-

bo změnit tuto smlouvu nebo uzavřít novou smlouvu, která naplní účel této smlouvy. Toto ustano-

vení se vztahuje přiměřeně na návrh na vklad do katastru nemovitostí a přílohy. 

5.2. Návrh na vklad vlastnického práva bude podepsán prodávajícím a kupujícím současně s podpisem 

této smlouvy. 

5.3. Návrh na vklad se zavazuje podat kupující, který se také zavazuje na své náklady zaplatit správní 

poplatek. 

Článek VI. 

Závěrečná ustanovení 

6.1. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí přísluš-

nými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. 

6.2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž po jednom z nich obdrží každá 

ze smluvních stran. Jeden stejnopis, s úředně ověřenými podpisy, je určen jako příloha návrhu na 

vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

6.3. Koupě předmětných nemovitostí byla schválena Zastupitelstvem obce Nelahozeves dne 21. 9. 2020. 

6.4. Smluvní strany, resp. jejich zástupci, shodně prohlašují, že jsou způsobilí k tomuto právnímu jedná-

ní, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, rozumějí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavíra-

jí svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

V ………………………………………… dne ……………………… 

…………………………………………………………………………… 

za prodávajícího  

fairoo s.r.o. 

Petra Pajdová 

jednatelka 

 

V Nelahozevsi dne ……………………… 

…………………………………………………………………………… 

za kupujícího 

obec Nelahozeves 

Jakub Brynda 

starosta 

 


