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Úřad městyse Čachrov

Prostřednictvím dat. schránky

Čachrov 55

Přílohy: O

33901 Klatovy

20.11.2013
Věc: Smlouva a dodatek ke smlouvě - žádost
Na základě zákona

Č.

10611999 Sb.o svobodném přístupu k informacím

žádám o poskytnutí aktuálního znění

smlouvy, nebo dokumentu upravujícího podmínky členství městyse Čachrova v Honebním společenstvu Svinná na
Šumavě a dále Dodatku ke smlouvě na prodej Iyž. vleku na Javorné, předkládaného k projednání na třicátém zasedání
zastupitelstva městyse Čachrova.
V případě, že dosud nedošlo k podpisu některé, nebo obou z těchto smluv či dokumentů
aktuálních návrhů. Pro účely využití těchto dokumentů postačuje i forma elektronická.

žádám o poskytnutí jejich

,

v

v
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URAD MESTYSE CACHROV
Čachrov 55,33901 Klatovy
Tel., fax 376 399 838, e-mail: obeccachrov@iol.cz

Prostřednictvím

Váš dopis zn/ze dne
20.11. 2013

-----m:rr!lrm'tlU'C""V"O':".,. •..•
~""'"1""'

Naše značka:

Vyřizuje:

Ča 980/13

Jana Kocurová

datové schránky

Čachrov dne:
10.12.2013

0. 11. 2013 uvád ím násled ující:

smlouva ani žádný další dokument ohledně Honebního společenstva Svinná nebyl předložen.

S pozdravem

Jana Kocurová
starostka

Dnešního dne uza ·řely smlu ní strany
Mě ty Čachrov, fČ 00255319,
Čachrov 55. 339 01 Klatovy,
jehož jménem jedná starostka Městyse
(jako prodávající na straně jedné)

Čachro

Jana Ko zurová

a

RS .JAVORNÁ S.I·.O., rč 29103037,
Javorná 67, 339 01 Klatovy,
jejímž jménem jedná jednatel Karel Randák
(jako kupující na straně druhé)

tuto

kupní smlouvu:

I. Preambule
Prodávající s kupujícím
uj dnali převod technologického
zařízení lyžařského
vleku
v Jav rné - Šimandlu (technologické
zařízení tvoří arnotný vlek (rok výroby 1985),
buňka pro ovládání a obsluhu (rok výr by 1986), přistavěna garáž (rok výroby 1987),
rolba .lavina" (rok výroby 1984), skútr "buran" rok výroby I 989) a drobné nářadí a
pomůcky, vše evidované v inventurním soupisu Městyse Čachrov k 31. 12.2010, který je
přílohou této smlouvy), které se nachází na tav bní parcele č. St. 338 a pozemkových
parcelách Č. 445/1 a 74011, vše v k.ú. Javorná na Šumavě, za kupní cenu ve výši 118.800.Kč včetně DPH.
Tento převod realizovali kupní smlouvou z 24. 10. 2011. přičemž nczohlcdnili. že buňka
pro ovládání a obsluhu a při stavěná garáž jsou jedinou ncmovitostí evidovanou v katastru
nemovitostí, a to jako ,budova bez čp/če - jiná stavba" na stavební parcele č. St. 338.
obojí v k.ú. Javorná na umavě. a pře od j jIho vlastni tví podléhá zápisu do katastru
nemovito ti. Proto touto kupní smlouvou kupní smlouvu z 24. 10. 20 II nahrazují.
U. Projev vůle
~rodá ající prodává kupujícímu
technologické
zařízeni
lyžař kého vleku v Javorné imandlu (technologické
zařízení t oří samotný
Ick (rok výroby 1985), buňka pro
ovládání a obsluhu (rok výroby 1986) a při tavčná garáž (rok výroby 1987) - buňka pro
ovládání a obsluhu a piistavěná garáž jsou jedinou nemovitostl evidovanou v katastru
nemovitosti jako budova bez čp/če - jiná stavba na stav ebnl parcele
I. 33(. oboji
v k.ú. Javorná na Šumavě, rolba "lavina" (rok výroby 1984), skútr "buran" (rok výroby
ti
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č.

) 989) a drobné nářadí a pomůcky, vše evidované v in enturním oupisu Mčstysc
achrov
k 31. 12. 20 I 0, který je pří!~:lOU této smlou y). které c nachází na stavební parcele č. St.
338 a pozemkový eh parcelách Č. 445/1 a 74011, vše v k.ú. Javorná na Šuma
za kupní
cenu e výši I 18.800,- Kč včetně DPl-L
ě,

III.Kupní cena
.
Kupující uhradil kupní cellu v celkové výši 118.800 - Kč před podpisem této smlouvy, již
v ou islo ti s kupní ml u'! u z 24. ] O. 2011. která je touto mlouvou nahrazována.
IV. Prohlášeni prodávajícího
Prodávající prohlašuje, že. na převáděné nemovitosti neváznou žádná zástavní práva,
před kupní práva, nájemní .r.>r:tva ani jiné právní povinnosti
zejména neuhrazcné daně
z nemovitostl.
Prodá ající prohlašuje. že rřcváděná ncrnovitost do ud na nikoho nebyla převedena a
nebyla o této nem il 'li s nikýrn uzavřena smlouva. ze které b pr dávajícímu vznikla
povinnost převést k ncrnovitosti vlastni ké právo, zatížit ji zástavním právem, předkupním
právem, vě nýrni břerncnv nebo jinými právními po innostrni. Prodávajicí
e dále
zavazuje až do nab ti la nr icrvi kupující tako
zá azky či zatížení nesjednat.
Prodá ajíci prohlašuje.
že i~roti němu ncní zahájeno žádné cxckuční řízení či výkon
rozhodnutí či in olvenční řízení. přičemž pro zahájení těchto řízení nejsou
plněny
podmínk . ani zahaj ní lě luo řízení nehrozí.
Prodá ající prohlašuje,
že j "ho . mluvní
olnost zcizovat nerno ito ,ti není žádným
způ iobem omezena
výjimkou zákonných omez ní územně amo prá ných c1ků.
Pr dávající prohlašuje. že před podpi cm tob to d datku byly plněny všechny náležito ti
uložené prodá ajícímu jako obci, zákonnými předpi y, zejména zákon m o obcích a
vla 'tní pře od byl dne xxx 'X chválen
ne ením č. xxxxxxxx za. tupitelst a rněstys
Čachrov.
é

V. Prohlášení kupujícíbo
Kupující prohlašuje že se pl\.d podpisem t hoto dodatku seznámil s prá ním i faktickým
tavem převáděných
věcí. V t rnto ta u je kupuje a nevyrniňujc
i žádné zvláštní
la ln sti pře áděných věcí. Kupující
"lovně pr hlašuje ze je seznámen
e skutcčno ti,
že e škeré pře ádčné
ěci (ncrno ito ti i 1110 itosti) s nachází na p zem cích lastnčných
třetími o bami a neni k nim právně zajištěn pří tup. Veškeré právní náležíte ti a m žno t
pozemky nadále uží at si proto mu 'i s la tniky p zernků vyjednat kupující zcela na
náklad
a to b z jakékoli
odp
ědnosti prodá ají Jho za výsledek tak. vých jednání a
bez možnosti kupují ího zrušit tuto mlou u či požado at po prodá ajícím jak ěkoli
kompenzace
návazno li na' "sledek tě hto jednání.
Kupující prohlašuje. že proti němu není zahájeno žádné exekuční řřzcní či výkon
rozh dnutí či in lvenční řlzení přičemž pro zahájeni těchto řízení nej ou splněny
podmínky, ani zahájení těchto řízení n hrozí.
Kupující prohlašuje, že jeho .-mlu ní olnost zcizovat nemo it . ti není žádným způsobem
omezena.
é

VI. Povinno. t kupujícího, související odpovčdno st a ručení ručitelem
Kupující a prodávají í e \1, iiodli, že kupujíci je povinen pro zimní .ezónu 2011/2012
stanovit jízdné ncj ýše ve .':;ši 100,- Kč za 12 jízd (a od po Idajícř cenu stanovit i pro
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jízdenky časové). Toto jízdné nesmí po dobu dalších devíti následujících sezón navyšovat
o více než 20% ročně ve srovnání s eenou stejného jízdného
předch zí zimní sezóně.
Kupující a prodávající se dohodli, že kupující po dobu příštích deseti zimních sezón
počínaje sezónou 2011/2012 poskytne na veškeré jízdné občanům trvale žijícím na území
Městy e achrov a přidružcnýeh
bcí slevu e ýši 40% ze standardní ceny.
Kupující a prodávající se dohodli že kupujicí po dobu příštích deseti zimních sezón
počínaje sezónou 2011/2012 po kytne v škeré jízdné dětem navště ujícím Základní školu
v achrově zdarma.
Kupující se zavazuje, že do 31. 12. 2013 investuje do modernizace
technologického
zařízení lyžařského vleku na Javorné - • imandlu částku 500.000,- Kč, a to v běžných
tržních cenách, a za účelem efektivní modcrnizace lyžařského
arcálu. Výši investic je
povinen prodávajícímu na požádání prokázat.
Kupující a prodá ajicí se dohodli, Ž pro případ, že kupující nesplní závazek investovat do
modernizace technologického
zařízení lyžařského vleku na Javorné - Šimandlu do 31. 12.
2013 částku 500.000,- Kč, jak je specifikován v článku VTl. léto smlouvy, je povinen
uhradit prodávajícímu jednorázovou
sankci ve výši 150.000,- Kč splatnou do 31. I. 2014,
přičemž uhrazením této částky povinnost provést investice do areálu zaniká.
mluvní strany se dohodly, že pro případ že prodávajícímu vznikne právo na uhrazení
sankce e výši 150.000 - Kč podle tohoto článku smlouvy, a kupuj ící z jakéhokoliv
důvodu ve Jednané lhůtě tuto platbu prodávají írnu neuhradí, ručí za splnění této
povinnosti ručitel. Pro případ, že kupující platbu ve výši 150.000,- Kč neuhradí do
31. 1.2014 je ručitel ji povinen uhradit prodávajícímu místo kupujícího, a to do tří dnů od
doručení výzvy prodávajícího.
VII. Přechod práva povinnosti k nernovito ti a jejich předání
Užitky převáděných
věcí i nebezp čf na nich, povinno t platit danč případně jiné
poplatky a plnění ostatních povinností s vlastnictvím k n rnovito ti .pojcnýrni, přechází
na kupujícího dnem vkladu vlastnického práva kupujícího k převáděné ncmovitosti do
katastru nernovitostí.
Smluvní strany prohlašují, že převáděná nernovitost byla kupujícímu řádně předána před
podpisem této smlouv .
Kupující nabude převáděnou n movitost do svého vlastnictví až vkladem do katastru
nernovitostí v souladu s ustanovením § 13 odst. 2 občan .kého zákoníku.
VIII. Součinno t při řízení před katastrálním úřadem
mluvní strany se zavazují pro případ. že by pro vady smlouvy nedošlo k zapsání vkladu
vlastnického práva k nerno itosti převáděné podle této smlouvy do katastru nemovitostí.
že uzavřou novou kupní smlouvu nebo dodatek
tejného ob ahu. kde splní zákonné
podmínky pro provedení vkladu popřípadě. že na pokyn kata trálního úřadu tuto smlouvu
či návrh na zápis vkladu vlastnického práva náležitě doplní. K lomu se bč strany zavazují
vyvinout maximální součinnost.
IX.

áklady
Smluvní strany se dohodly, že poplatek za podání návrhu na vklad do katastru ncrnovitostí
uhradí kupující. Daň z převodu nemovitostí
yrnčřcnou podle zákona
357/1992 ib., o
dani dědické, dani darovací a dani z př vodu ncmovitostí,
v platném znční, uhradí
prodá ajíci.
č.
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Zá ěrečná

ustáno

ení

Tat
mlou a nabv
platnosti a účinno Li okamžikem j ho podpi u.
Tato mlouva nahrazuje kupní smlou u z 24. 10. 2011 uzavřenou mezi týmiž srnlu nimi
tranami.
Tat
mlou a e řídí I rávním řádem Yeské r publiky.
Veškeré spor z této smlouvy či s ni .ou i ející budou řešeny před českými sudy.
Tato sml uva je
hotp ena v o mi výtis ích z toho jeden s ověřenými
podpisy
lúPv /tl' 0, ~í'.R"pAv)l.lIbmá u příslušného
katastrálního
pracoviště evidován podpisový
vzor), každý s platn
ti originálu.
Tato mlouva může být mčnčna nebo rušena p uzc pí ernně.
Smluvní strany prohlašují,
že obsah této smlou y vyjadřuje jejich svobodnou a vážně
projevenou
ůli a na důkaz toho smlouvu
lastnoručně podepisují.
á

Y

achrově dne

.

Mě tys • achrov
jehož jménem jedná Jana Ko urová
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R. JAYORNÁ s.r.o.
jejímž jménem jedná Karel Randák

