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"" """ '" "' "'""Smlouva o koupi nemovitých věcí
uzavřená níže uvedeného dne, mčsíce a roku v souladu s ustanovením § 2128 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník"), mezi tčmito smluvními
stranami:

1. l. Hradecká zemědělská a.s.,
IČ: 63479401
se sídlem Žižkova 511, 747 41 Hradec nad Moravicí
společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 1318
zastoupená Ing. , předsedou představenstva a Ing.
místopředsedou představenstva
(dále jen ,,prodávající")

a

2. Obec Branka u Opavy,
IČ: 47812303,
se sídlem Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy,
zastoupená PhDr. Michaelem Ratajem, Ph.D., starostou obce
(dále jen ,,kupující")

takto:

I.

l. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem nemovité věci - pozemku parc. č. 448, ostatní
plocha, manipulační plocha, o výměře 2.920 m2, nacházejících se v katastrálním území Branka u
Opavy, zapsaných na listu vlastnictví č. 659 vedeném u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský
kraj, Katastrální pracoviště Opava, pro katastrální území a obec Branka u Opavy.

2. Na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 801-49/2020, který vyhotovil Mojmír
Staňo, IČ: 72998253, Mírová 172, Raduň, a který schválil příslušný katastrální úřad pod č. PGP
1082/2020-806 (dále jen ,,geometrický plán"), dojde k oddělení části pozemku parc. č. 448 o
výměře 1.464 m', která nyní nese označení pare. č. 448/2.

3. Geometrický plán tvoří jako příloha č. l nedílnou součást této smlouvy.

4. Předmětem koupě dle této smlouvy je pozemek parč. č. 448/2 o výměře 1.464 m', ktaý bude
oddělen z pozemku parč. č. 448, nacházející se v katastrálním území Branka u Opavy, zapsané na
listu vlastnictví Č. 659 vedeném u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální
pracoviště Opava, pro katastrální území a obec Branka u Opavy (dále jen ,,předmět koupě").

II.

l. Prodávající tímto prodává kupujícímu předmět koupč specifikovaný v ČI. I odst. 4 této smlouvy,
jak stojí a leží, zavazuje se odevzdat kupujícímu předmět koupě a umožnit mu nabýt k předmětu
koupě vlastnické právo. Kupující předmět koupě od prodávajícího, jak stojí a leží, kupuje a přijírná
do svého výlučného vlastnictví a zavazuje se prodávajícímu zaplatit kupní cenu ve výši a způsobem
sjednaným touto smlouvou.

2. prodávající prohlašuje, že na předmětu koupě neváznou žádné dluhy, věcná břemena a jiná zástavní
práva nebo jiné závady. Pokud se ukáže toto prohlášení prodávajícího nepravdivým, má kupující
právo odstoupit od smlouvy.
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3, Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 1888 odst. 2 občanského zákoníku. Na
kupujícího tak nepřechází dluh prodávajícího zajištěný zástavním právem.

4. Kupující prohlašuje, Že si předínět koupě prohlédl a jeho faktický i právní stav je mu mám.

nr.
1. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran ve výši 70.272,- KČ (slovy:

sedmdesátúsícdvěstěsedmdesátdi'a korun česlých).

2. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu bezhotovostní platbou na bankovní účet prodávajícího č.
107-262490257, a to nejpozději do 7 (sedmi) pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy.

3. V případě, že kupující neuhradí kupní cenu dle podmínek sjednaných shora v tomto smluvním
Článku, a to ani v náhradní lhůtě nejpozději do 10 dní, je prodávající oprávněn od této smlouvy
odstoupit.

N.
l. Kupující nabude vlastnické právo k předmětu koupě vLdadan vlastnického práva do katastru

nemovitostí,

2. Smluvní strany spolu s touto smlouvou podepíší návrh na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí. Prodávající se zavazuje podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí příslušnánukmžlstrálnímuúřadu nejpozději do pčti (S) pracovních dnů ode dne úhrady
kupní ceny kupujícím způsobem dle ČI. III. odst. 2. smlouvy. Správní poplatek za podání návrhu na
vklad vlastnického práva a služebnosti do katastru nanovitosti hradí kupující.

3. Smluvní strany se zavazují vzájemně si poskytovat součinnost ke splnční všech ph'padných
požadavků katastrálního úřadu, Pokud by z jakéhokoliv důvodu nedošlo ke vkladu vlastnického
práva do katastru nemovitostí, zavazují se smluvní strany podniknout veškeré kroky k odstranění
případných nedostatků bránících zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

4. Smluvní strany si pro případ, že katastrální úřad návrh na vklad zamítne, sjednaly rozvazovací
podnňnku ve smyslu § 548 občanského zákoníku, hetá má za následek zánik závazku zřízeného
touto smlouvou dnem nabytí právní moci takového zamítavého rozhodnutí, V takovém případě
smluvní strany uzavřou do patnácti (15) kalendářních dnů od nabyli právní moci zamítavého
mZhodnutí katastrálního úřadu novou kupní smlouvu se stejným obsahern v takovém mění, že
důvod zamítnutí bude odstraněn.

V.
1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými

ustanovením právních předpisů České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku,

2. Tato smlouva může být mäíěna a doplňována pouze fonnou písemných postupně číslovaných
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá sniluvní
strana obdrží po jednom stejnopisu, jeden stejnopis je určen pro. účely vkladového řízení u
příslušného katastrálního úřadu.

4, Kupující prohlašuje, že nabytí předmětu koupě dle této smlouvy do vlastnictví kupujícího bylo
v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb,, o obcích, projednáno a schváleno
zastupitelstvem obce Branka u Opavy, a to usnesením č. 05.14.2020/ZO ze dne 14.9.2020.

5. Smluvní strany prohlašují, že se podrobně 8eználnily s textem smlouvy, kterému zcela rozumějí a
který j" vyjádřením jgich pravé, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční
podpisy.
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Obec Branka u Opavy

Ph.Dr. Michael Rataj, Ph.D., starosta

OBEC BRANKA U OPAVY
Bezručovo nábřeží 54

747 41 Branka u Opavy
lČ: 47812303

'Bv~e ú om,;, A3 .An. ,bi'<,

~,-~=V
l. Hradecká zemědělská a.s.

Ing. předseda představenstva
Ing. P , nlístopředseda představenstva
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Příloha č. 1 - geometrický plán č. 801-49/2020 ze dne 2.6.2020

Příloha č. 2 - Městský úřad Hradec nad Moravicí - souhlas s dčlenhn pozemků ze dne 22.6.2020
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VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Dosavadní stav Nový stav
Označeni Výměra parcely Druh pozemku OznaČeni Výměra parcely Druh pozemku : Typ stavby Způs. Porovnáni se Mavem evidence právnich vztahů
pozemku pozemku , , určení Díl přechází z pozemku číslo listu Výměra dílu Označeni

parč. číslem Způsob využití pare. čiskm Způsob využiti i Způsob využiti výměr označeného v vlastnictví , dňu
i ' katastru dřivělši poz, : 2

ha Ň m2 ha ha · m
' : , mmovttosti evidenci :

448 *1) i 29 ; 20 448/1 : 14} 55 °"á',.EĽ : 2 448 659 ', 14: 55PI manHulačni PL , - - - - " r " j "" "" " " ""
: ', : 14: 64 °""-P'· ' 2 448 659 , 14, 64448/2 mampulačni pI. l

472 : 28 : 68 m,:=a 472/1 : 14: 57 m,=:'i,|. ' 2 472 603 : 14: 57
: : 472/2 : 14: 11 °'"'· pI. ' 2 472 603 : 14: 11mampulačM PI ,
: 41' 84 °""" pL 702/1 ' 38 ' 10 '""· pL l O " 702/1 603 : 38} 10702/1 l ostaLkomunKace i l

osľat. pL l
, : 702/3 : 3 ' 74 ,g,,,komunikwe! 2 702/1 603 : 3 : 74
: 99: 72 : 99: 71 , : :

'l) RozdÍ| -1 m2 vzniklý zaokrouhlením nových výměr (bod 14.7, pIsm.b přílohy katastrálni vyhlášky v platném znění) u dosavadní parcely Č,448

GEOMETRICKÝ PLÁN Geame'rický plán uvěřil úř.dnČ oprávnčný zcmčmčřický inženýr: nvěřil iiřcdnČ oprávnčný zemčmčřický inženýr:
příjmutí. Jméno.

pro Ing, Ivo Stoklasa Ing.lvo Stoklasa
rozdělení pozemků Čísln pnlnžky srmamu úředně nprávnčných Čísln pnlnžky cemamu úředně nprávněných 1053/1995

zemčmčřických mženýrů: l053/1995 zeměmčňckých inženýrů:

Dne' 2. června 2020 Číslo: 243/2020 1Me: 4. června 2020 čim: 1227/2020
a "přesnosú odpovídá právním pR'dpisům. " ""TcnĹo stejnopis cä"po;ídá Nuickému plánu v el:ktronické padobč uloženému

v dokumemaci úřadu.
Vyhotovi tel: MQimír S taňo Katastrújní úřad souhlusi s očísbvánlm pared. "Ověřeni sLcjňuphm gcomdňckého plánu v lisLinnC poclubt

Mírová 172, Raduň, IČ 7299825Ž

,sá:::ůZ:?:!"%
Číslo plánu: 801-49/2020 ,?' %,

Okres: Opava KÚ pro Moravskoslezský kraj i l či .} \
Obec: Branka u Opavy KP Opava :

Ing. Marie Jirakova :'.' ;y- Ěšp " &
Kat, území: Branka u Opavy PGP-1082/2020-806 \?'· % Éa' ' ' Á ,c
Mapový list: Opava 9-6/14 (DKM) 2020.06.04 12:04:42 CEST ¢Z %,, e" :
Dosavadním vlasmkúni puzcmků byla ·"Jm. c·Wřz (g
seznámit se v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic, Q'í" c
ktcnč byly omačcny přcdcpsaným zpusobcm. Ĺ

pI astovými mczn íky " " "
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Seznam souřadnic (S-JTSK)
Souřadnice pro zápis do KN .

C.bodu Y X kód Poznámka 447/9
kvality

1 499170.CE3 1(192804.40 3 plast.meznfk
2 499149.2ä 1092730.95 3 pIast.meznfk
3 49916CLOí3 1092720.34 4 pIast.meznfk
4 499291.47 1092689,32 4 plast.meznfk
5 499286.% 1og26g0.40 4 průsecfk

1- 7 499276.59 1092655.69 4 dočas.stab.kol.
1- 8 499294.20 1092695.49 4 docas.stab.kol. 689/1
1-47 499156.51 1092708.86 4 dočas.stab.kol.

41- 2 499180,12 1092825.32 4 pŮv.p|ast.me2n[k
447-25 499165.07 1092736.34 3 rah zdi
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(,;:i,::E Městský úřad Hradec nad Moravicí
Oddělení výstavby a územního plánování
Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí

Spis. zn.: H/2402/2020/OVaÚP/ha
č,j.: měúh 2428/2020
Vyřizuje: Alena Hanáková

oprávněná úřední osoba
Telefon: 553 783 931
E-mail: ahanakova@muhradec.cz

V Hradci nad Moravicí dne 22.6.2020

1. Hradecká zemědělská a.s., Cihelní 298, 747 41. Branka u Opavy
Obec Branka u Opavy, Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy ..'

VYJÁDŘENÍ .

Městský úřad Hradec nad Moravicí, oddělení výstavby a územního plánování, jako stavební úřad
příslušný podle § 13 OčISt. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znční pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 82 odst. 3
stavebního zákona oznámení o záměrLl dělení pozemků, které d!le 18,6.2020 podal

1. Hradecká zemědčlská a.s., IČO 63479401, Cihelní 298, 747 41 Branka u Opavy,
Obec Branka u Opavy, IČO 47812303, Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení vydává podle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů vyjádření, že

souhlasí s dělením pozemků

pare. č. 448, 472, 702/1 v katastrálním území Branka u Opavy, z důvodu:
majetkoprávního vypořádání

(dále jen "dělení pozemků") tak, jak je vyznačeno v geometrickém plánu Č. 801-49/2020 ze dne 4.6.2020.

Stavební úřad podle § 82 odst. 3 stavebního zákona rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
nevydává, protože

- není důvodné stanovit podmínky pro dělení nebo scelování pozemků.

Z výše uvedeného důvodu stavební úřad vydal v souladu s § 82 odst, 3 stavebního zákona místo
rozhodnutí vyjádření.

Určení nových hranic pozemků s vyznačertím přístupu z veřejně přístupné pozemní komunikace ke
každému pozeinku:

- přístupy na oddělené pozemky budou stávající.
Žádost o dělení pozemků byla podána všemi vlastníky všech dotčených pozemků a staveb na nich,

,,otisk úředního razítka"

Dagmar Mrůzková
referentka oddělení výstavby a územního plánování
pověřená vedením oddělení výstavby & územního plánování
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č.j. měúh 2428/2020 str. 2

Obdrží:
l. Hradecká zemědělská a.s., IDDS: zfpfg6j
Obec Branka u Opavy, IDDS: vzgay9d
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