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PŘÍLOHA Č. 1 

 

Zdroj: DVOŘÁK, Martin. Rozhodování o prodeji obecních bytů. 
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PŘÍLOHA Č. 2 

Kupní smlouva 
 

 
o převodu nemovitostí, uzavřená podle § 588 a násl. občan. zákoníku 

 
 

Obec Čelechovice na Hané, se sídlem Hlavní 9, Čelechovice na Hané 9, PSČ 798 16, 

IČ:00288144 

zastoupená starostkou paní Jarmilou Stawaritschovou 

 

(dále jen prodávající) 

 

a 

 

 

Retfin stavby s.r.o., se sídlem Bělkovice – Lašťany 341, PSČ 783 16, zapsaná 

v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43216,   

zastoupená jednatelem panem Vojtěchem Růžičkou 

  

(dále jen kupující ) 

 

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku 

 

k u p n í    s m l o u v u 
 

za níže uvedených podmínek. 

 

I. 

 

1.1. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem nemovitostí, a to bytového domu – 

budovy v Čelechovicích na Hané, č.p. 266 nacházejícího se na pozemku parc. č. st. 276 a 

pozemku parc. č. st. 276 o výměře 1111 m
2
 -  zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. a obci 

Čelechovice na Hané, okres Prostějov, a to na základě: 

- vznik práva ze zákona z. č. 172/1991 Návrh na zápis nemovitostí do KN ze dne 19.12.1995 

- vznik práva ze zákona z. č. 172/1991 Návrh na zápis nemovitostí do KN ze dne 20.1.1997 

- vznik práva ze zákona z. č. 172/1991 Návrh na zápis nemovitostí do KN ze dne 20.10.1997 

 

1.2. Nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký 

kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, na LV č. 10001 pro k.ú. a obec Čelechovice na Hané, 

okres Prostějov. 
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II. 

 

2.1. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu nemovitosti specifikované v článku I. 

této smlouvy, tedy bytový dům – budovu v Čelechovicích na Hané, č.p. 266 nacházející se na 

pozemku parc. č. st. 276  a pozemek parc. č. st. 276 o výměře 1111 m
2
, zastavěná plocha a  

nádvoří, vše v k.ú. a obci Čelechovice na Hané, okres Prostějov se všemi součástmi a 

příslušenstvím a se všemi právy a povinnostmi s těmito nemovitostmi spojenými a kupující 

uvedené nemovitosti se všemi součástmi a příslušenstvím kupuje a přijímá je do svého 

výlučného vlastnictví.  

 

2.2. V souladu s investičním záměrem kupujícího ze dne 25. 6. 2008 provede kupující po koupi 

předmětných  nemovitostí kompletní rekonstrukci obytného domu, a to v tomto rozsahu: 

 

1) částečná rekonstrukce 3 bytových jednotek (pravá část domu) 

2) kompletní rekonstrukce 4 bytových jednotek (levá část domu) 

3) zateplení fasády do ulice i do dvora 

4) vytvoření parkovací plochy ve dvorním traktu 

5) půdní prostory – vytvoření obytné části, rekonstrukce střechy 

 

2.3. Cílem investičního záměru je vytvoření moderního obytného domu, který bude možné 

využít jako nájemný dům, případně bude určen k prodeji jednotlivých bytových jednotek. Po 

rekonstrukci bytového domu bude nejprve nájem bytových jednotek, včetně eventuelně 

vytvořeného obytného prostoru z půdních prostorů, nabídnut přednostně občanům Čelechovic 

na Hané. V případě nezájmu občanů bude obytný dům využit k prodeji jednotlivých bytových 

jednotek, včetně eventuelně vytvořeného obytného prostoru z půdních prostorů, a to též 

přednostně obyvatelům obce. S rekonstrukcí objektu kupující započne nejpozději do 6ti 

měsíců od nabytí vlastnického práva. Rekonstrukci celého domu kupující dokončí nejpozději 

do dvou let od termínu zahájení této rekonstrukce.  

 

2.4. V případě, že kupující neprovede rekonstrukci předmětu prodeje v souladu s investičním 

záměrem nebo ji nedokončí ve smluvené lhůtě dvou let od termínu jejího zahájení nebo 

nesplní své povinnosti dané mu při nabídnutí nájmu nebo prodeje bytů dle bodu 2.3 tohoto 

článku, byla mezi smluvními stranami dohodnuta jednorázová smluvní pokuta ve výši 

200 000,- Kč, která propadne ve prospěch prodávajícího. Prodávající po uplynutí dvouleté 

lhůty vyzve písemně kupujícího k úhradě dohodnuté jednorázové smluvní pokuty, která bude 

uhrazena nejpozději do 60ti dnů od obdržení této výzvy kupujícím. Kupující se k úhradě 

smluvní pokuty v případě porušení jeho povinností za podmínek zde sjednaných výslovně 

zavazuje.  

 

III. 

 

3.1. Kupní cena za převáděné nemovitosti byla mezi účastníky dohodnuta ve výši Kč 2 

300.000,- (slovy dva miliony tři sta tisíc korun českých) a bude  uhrazena způsobem níže 

uvedeným: 

- 800 000,-  Kč  bylo uhrazeno kupujícím prodávajícímu  před  

      podpisem kupní smlouvy na účet obce vedený u Komerční banky Prostějov, číslo    

     účtu 3928701/0100, VS: 36123112, 

- 1 500 000,- Kč bude kupujícím uhrazeno nejpozději do 60ti dnů od podpisu kupní  

      smlouvy na účet prodávajícího, kdy tato část kupní ceny bude hrazena z úvěru  

     kupujícího, který je pro kupujícího předjednán s úvěrující bankou. 
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3.2. Kupující a prodávající se dohodli na smluvní pokutě ve výši 500,- Kč za každý den 

prodlení s úhradou částky 1 500 000,- Kč, která má být uhrazena na účet prodávajícího do 

60ti dnů od podpisu této kupní smlouvy. Lhůta pro počítání smluvní pokuty počíná běžet 

prvním dnem po uplynutí lhůty 60 dnů. Obě smluvní strany souhlasí s takto dohodnutou 

smluvní pokutou. 

 

3.3. Mezi kupujícím a prodávajícím byla dohodnuta smluvní pokuta ve výši 200 000,- Kč, 

která  je propadná ve prospěch obce v případě, že by kupující byl nucen odstoupit od kupní 

smlouvy, nebo že by kupujícímu nebyl úvěrující bankou poskytnut úvěr.  

 

IV. 

 

4.1. Prodávající prohlašuje, že na převáděných nemovitostech neváznou žádné dluhy, věcná 

břemena, zástavní práva nebo jiná práva třetích osob, nedoplatky či jiné právní povinnosti, 

právní vady nebo omezení vlastnického práva.   

 

4.2. Prodávající současně prohlašuje, že seznámil kupujícího se stavem předmětných 

nemovitostí a kupující prohlašuje, že je mu jejich stav znám a v tomto stavu je přijímá. 

 

V. 

 

5.1. Prodávající prohlašuje, že záměr obce prodat předmětný nemovitý majetek byl zveřejněn 

v souladu se zákonem o obcích vyvěšením na úřední desce od 28. 3. 2008 do 30. 6. 2008. 

 

5.2. Prodej nemovitostí byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Čelechovice na Hané č. 

10/2008 ze dne 30. 6. 2008, článek I., bod 18. 

 

VI. 

 

6.1. Prodávající a kupující se dohodli, že prodávající je povinen předmětné nemovitosti 

vyklidit a vyklizené předat kupujícímu nejpozději do 90ti dnů od podpisu této kupní smlouvy. 

Do doby předání a převzetí nemovitostí nese nebezpečí škody na věci prodávající. O předání 

a převzetí nemovitostí bude sepsán písemný protokol.  

 

VII. 

 

7.1. Tato smlouva podléhá rozhodnutí o povolení vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí. Do doby rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu jsou účastníci vázáni svými 

projevy obsaženými v této smlouvě.   

 

7.2. Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí podepíše prodávající po 

zaplacení druhé splátky kupní ceny na účet prodávajícího. Do 15- ti dnů bude podán  na 

příslušný katastrální úřad Návrh na vklad. Návrh podává výlučně prodávající, čímž potvrdí 

přijetí druhé splátky kupní ceny ve výši 1.500.000,- Kč, jak je sjednáno v článku III.   

 

7.3. V případě, že Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Prostějov, 

zamítne, a to z jakéhokoliv důvodu, povolení vkladu vlastnického práva na kupující dle této 

smlouvy, zavazují se smluvní strany spolupracovat při odstranění těchto vad a vady bránící 

převodu odstranit. 
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7.4. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu nezbytnou součinnost pro přidělení  úvěru 

kupujícímu u příslušného peněžního ústavu. Pokud nedojde nejpozději do 5. 10. 2008 

z důvodů na straně kupujícího, k zaplacení celé kupní ceny, má prodávající právo odstoupit 

od této uzavřené kupní smlouvy se všemi účinky z toho pro účastníky vyplývajícími. V tomto 

případě se sjednává smluvní pokuta  ve výši 200.000,- Kč a to pro případ, odstoupí-li 

prodávající od smlouvy, nezaplatí-li kupující celou kupní cenu ve lhůtě do 5. 10. 2008, jak je 

sjednáno v tomto bodě.  

7.5.  Prodávající se zavazuje, že při podpisu této kupní smlouvy předá kupujícímu klíče od 

předmětu prodeje tak, aby kupující mohl bezprostředně po podpisu kupní smlouvy zahájit 

nezbytné projekční práce na předmětu prodeje. 

 

VIII. 

 

8.1. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, majících platnost originálu, každá smluvní 

strana obdrží po jednom vyhotovení, čtyři vyhotovení jsou určena pro Katastrální úřad pro 

Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Prostějov.  

 

8.2. Správní poplatek k podání návrhu na vklad do KN hradí kupující a daň z převodu 

nemovitostí hradí prodávající, to vše v souladu se zákonnými předpisy.   

 

8.3.  Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků 

podepsaných všemi smluvními stranami. 

8.4. Účastníci smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že 

byla uzavřena  po vzájemném projednání, na základě  jejich svobodné a vážné vůle, určitě a 

srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

8.5. Účastníci smlouvy porozuměli jejímu obsahu, s tímto výslovně souhlasí a na důkaz toho 

připojují níže své vlastnoruční podpisy v ověřené formě. 

 

 

V Čelechovicích na Hané dne 20. 8. 2008                  V Bělkovicích – Lašťanech dne  

 

 

     Za stranu prodávající:                                                          Za stranu kupující: 

 

 

 

 

………………………………..                                                  ……………………………….. 

 

  Obec Čelechovice na Hané                                                      Retfin stavby s.r.o. 

zast. Jarmilou Stawaritschovou                                             zast. Vojtěchem Růžičkou 

         starostkou obce                                                             jednatelem společnosti 
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PŘÍLOHA Č. 4 

OBEC ČELECHOVICE NA HANÉ 

Žádost o nájem bytu v objektu chráněných 48 bytových 

jednotek 
(podle ustanovení § 10 zákona č. 102/1992 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů ) 

Přesný název domu zvláštního určení a jeho adresa: 

Chráněných 48 bytových jednotek, U Sokolovny 322, 798 16 Čelechovice na Hané 

Údaje o žadateli: 

Příjmení a jméno:................................................................................................................. 

Datum narození:..........................................Rodné číslo:...................................................... 

Bydliště trvalé:.................................................................................................................. 

:............................................................................................................. 

Důchod * starobní invalidní – úplný - částečný 

Využívá žadatel při zajištění některých životních potřeb pečovatelskou službu: ano * ne * 

- jestliže ano, v jakém rozsahu:......................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

Potřebuje žadatel pomoc jiné osoby při zajišťování některých životních potřeb: ano * ne * 

- - jestliže ano, v jakém rozsahu:......................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

Doložený příjem ( přiložit kopii důchodového výměru ). 

Vyjádření místně příslušných obecních úřadů k sociální situaci žadatele. 

Vyjádření lékaře k návrhu na zavedení pečovatelské služby. 

Tyto tři písemné doklady budou přílohou této žádosti. 

Do bytu v domě zvláštního určení se žadatel nastěhuje: 

a) sám * s manželem ( manželkou ) * s druhem ( družkou ) 

jiné................................................................................................................................. 

b) v termínu: ........................................................................................................................ 

Konkrétní důvody k podání žádosti: 

( v případě nedostatku místa pokračujte na volné listy, které přiložíte ) 

Žadatel potřebuje tyto úkony ( zaškrtne se, které ) 

a) jednoduché ošetřovatelské úkony: 

- ranní toaleta ( osobní hygiena, péče o vlasy, dutinu ústní, převlečení, pomoc při oblékání ) 

- večerní toaleta 

- celkové omytí ( denně, týdně ) 

- ošetření nohou 

- přestlání lůžka 

- převlečení osobního a ložního prádla 

- podání jídla a pomoc při jídle 

- pomoc při vykonávání léčebných úkonů 

- pomoc při vykonávání cvičení a rehabilitace 

- jiné požadavky: 

b) domácnost: 

- běžný úklid 

- umýt podlahu denně ( 1x týdně ) 

- umýt okna dle potřeby 

- vynést odpadky 

- jiné požadavky: 

c) jiné druhy úkonů: 
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- denní donáška potravin, oběda a jiných jídel 

- příprava stravy a její podání 

- mytí nádobí 

- praní drobného ( osobního ) prádla, žehlení a drobné opravy 

- různé pochůzky 

- doprovod k lékaři, na úřady, zdravotní procházky 

- jiné 

V Čelechovicích na Hané dne:.................................. Vlastnoruční podpis..................……. 

* Nehodící se škrtněte 

Žádost přijímá Obecní úřad v Čelechovicích na Hané, telefon: 582 373 623 

 

 



1 

 

PŘÍLOHA Č. 5 

 



2 

 

 

 


