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. Kupní smlouva
kterou níŽe uvedeného data uzavře|i

. S MoRAVA Leasing, a.s., se síd|em . Znojmo, Horní náměstí 264t18, PSČ 669 02,
identifikační čís|o 163 25 460, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Brně, oddí| B, v|ožka 3745, jménem které jednají |ng. Zdeněk Mrňa, předseda
představenstva a lng. Josef Ho|cr, č|en představenstva

na straně jedné jako ,,prodávajícÍ,

a
. Libuše Kouřilová, rodné čís|o 575102t1551, bytem Bruntá|, |. o|brachta 498/4, PSČ

792 01

na straně druhé jako ,,kupující,,.

t.

Předmět koupě

1.1. Prodávající vlastní na základě kupní smlouvy ze dne 1 1.1.2006, právní účinky vkladu čj.
v-122l2006.801 ke dni 19'1.2006' nemovitostí evidovaných Katastrá|ním úřadem pro
Moravskos|ezský kraj, katastrální pracoviště Bruntá| (dále jen ,,katastráInÍ úřad-), pro obec
Bruntál a katastrá|ní území Bruntál-město |istu v|astnictví číslo 1916 jako:
budova Bruntá|, č.p' 1568, rod. dům, budova postavená na pozemku p'č. 4369
pozemek parce|ní čís|o 4369, zastavěná p|ocha a nádvoří,
včetně všech součástí a přís|ušenství, které tvoří zejména venkovní úpravy - vodovodní
přípojka, kanalizační přípojka, zpevněné plochy betonové a d|áŽděné (dále jen
,,nemovitostÍ.).

1.2. Kupující proh|ašuje, se seznámil s podnájemními sm|ouvami p|atnými ke dni převodu
vIastnického práva.

il.

Proiev vů|e a kupní cena

2.í. Prodávající prodává nemovitosti uvedené vč|. 1.1' této smlouvy kupujícímu za cenu
sjednanou dohodou ve výši 4.400.000,-.Kč, z toho cena pozemku činí 576.000,--Kč ( dá|e
jen ,,kupní cena,,) a kupující nemovitosti za tuto cenu od prodávajícího kupuje a nabýnlá do
svého v|astnictví. Ke sjednané kupníceně nebude účtována DPH'

2.2. Kupující zap|ati| prodávajícímu část kupní ceny Ve výši 400.000,--Kč před podpisem této
ku pní sm|o uvy, coŽ prodávaj ící podpisem této kupn í sm|ouvy potvrzuje.

2.3. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu část kupní ceny Ve výši 4.000.000,--Kč
bezhotovostně z uýnosu smlouvy o úvěru čís|o 1091000252, uzavřené dne 2'9.2010 s
prodávajícím, a to nejpozději do 10 dnů od uzavření této kupní smlouvy.
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ilt.

ostatníujednání

3.í. Prodávající proh|ašuje, Že seznámi| kupujícího se stavem nemovitostí, a to jak fyzickým,
tak právním. Kupující proh|ašuje, Že si nemovitosti řádně proh|éd| a v tomto stavu je od
prodávajícího bez qýhrad kupuie. Prodávající proh|ašuje, Že převáděné nemovitosti nejsou
zatíŽeny Ždnými právy třetích osob' neváznou na nich Žádné pÉvní vady. Prodávající není
nijak omezen Ve své sm|uvnívo|nosti s nemovitosti nak|ádat.

3.2. Kupující proh|ašuje, Že nemovitosti jsou ke dni převodu pojištěny proti zák|adním Živ|ům.
Prodávající se zavazuje předat veškerou dostupnou dokumentaci.

3.3. Prodávající se zavazuje, Že podá přís|ušnému finančnímu úřadu přiznání k dani
z převodu nemovitostía daň z převodu nemovitostív řádném termínu uhradí.

tv.

Nabvtí v|astnictví

4.1. V|astnictví k nemovitosti podle této kupní smlouvy nabude kupující na zák|adě
pravomocného rozhodnutí katastrá|ního úřadu o povo|enívkladu v|astnického práva zápisem
do katastrá|ních operátů ( vk|ad ) s právními účinky ke dni, kdy by| návrh na vk|ad
katastrálnímu úřadu doručen.

V.

Rozhodčído|oŽka

Prodávající a kupující se dohod|i, Že veškeré majetkové spory vznik|é v souvislosti s touto
sm|ouvou o odkupu budou rozhodovány podle platngho pÉva GR rozhodcem vybraným
Žalující stranou ze seznamu rozhodců vedeného při Ceské leasingové a finanční asociaci,
|C: 43005322, se sídlem Těšnov 5, 110 00 Praha 1' Rozhodce postupuje pod|e
Fakultativních procedurá|ních zásad Vypracovaných Českou |easingovou a finanční asociací
p|atných ke dni podpisu této sm|ouvy o odkupu, jejichŽ znění je uveřejněno na intemetové
stránce www.c|fa.cz, na kteých se obě strany akceptací této rozhodčído|oŽky dohod|y a se
kteými tímto vyjadřují souh|as, příp. v sou|adu s jinými dohodami písemně sjednanými mezi
oběma stranami, se zachováním procesní rovnosti obou stran sporu a pod|e zákona o
rozhodčím řízení a o uýkonu rozhodčích ná|ezů. Fakultativní procedurální zásady jsou také k
dispozici v sekretariátu České |easingové a finanční asociace.
obě sm|uvní strany si sjedna|y nás|edující doručovací adresu pro doručování písemností v
rozhodčím řízení:
Prodávající: S MORAVA Leasing, a.s., Znojmo' Hornínáměstí 264118,669 02
Kupující: Libuše Kouři|ová, bytem Bruntá|, l. olbrachta 498.
Na výše uvedené doručovací adresy je doručování účinné i v případě, Že některou ze stran
by|a doručovací adresa změněna, aniŽ takováto změna by|a včas písemně oznámena druhé
straně.
Nebyla-|i stranami sjednána doručovací adresa, má se za io, Že doručovací adresou je
adresa sm|uvních stran uvedená na titu|ní straně této smlouvy o odkupu, popř. přís|ušné
údaje na směnce. Doručování písemností se řídí přiměřeně ustanoveními o.s.ř. s výjimkou
ustanovení ýkající se institutu úřední desky. Náhradou za Vyvěšení písemnosti na úřední
desce je u|oŽení písemnosti u rozhodce.
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Současně je dohodnuto, Že součástí nák|adů iízení je odměna rozhodce, ktera činí u sporů
na peněŽité plnění 2% z hodnoý sporu, nejméně však 2.500,- Kč a nejvíce 20.000 Kč. U
sporů na nepeněŽité plnění, u nichŽ ne|ze předmět sporu ocenit, se sjednává odměna ve
výši 2.500,- Kč. Poplatek jde k tíŽi strany, která Ve sporu pod|eh|a. Podrobnosti o nák|adech
rozhodčího řizení upravují Faku|tativní procedurální zásady. Cenové Údaje se rozumí bez
DPH. Rozhodčí nález bude pro obě strany závazný a konečný.
Dále je dohodnuto, Že spor v rozhodčím řízení nemusí být projednán v ústním jednání, je-li z
písemností před|oŽených stranami sporu zřejmé, Že ústní jednání nebude potřebné.
Rozhodnutí, zda má být ústní jednání nařízeno , ná|eŽí rozhodci. Rozhodčí ná|ez vydaný bez
ústního jednání, nemusí obsahovat odůvodnění.

Sm|uvní strany proh|ašují, Že si tuto Kupní sm|ouvu před jejím podpisem přečet|y, Že by|a
uzavřena po vzájemném projednání pod|e jejich pravé a svobodné vůle, určitě, váŽně a
srozumitelně, Že neby|a uzavřena v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na
dŮkaz toho připojují své v|astnoruční podpisy.

/ a
Ve Znojmě dne ?: ''l'.' 2010

Libuše Kouři|ová
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S MORAVA Leasing, a.s.:

Ing. ZdeněkViňa
předseda př{dptavenstva

bu prodávající
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Ing. Josef Holcr
č|en představenstva

Vklad prá rc povc !e n rczh c dn utÍrrr é.j, v,?,((, t ?,?J , (:"Vk|ac práva zapsán v haiasiiu ;.le lnrvitostl dne. 43,4, /)r"
Právní účinky vklacju vznixly ,Jnem. ...,,ř,.,,(:,,.,k.k,,, ,,,..,.,., ,

š^€!lf"r*x'

./ť, ?' ? aa


