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P ř í l o h a
k usnesení Rady městské části Praha 4 č.  20R-738/2003, ze dne 2. 9. 2003
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzorová KUPNÍ SMLOUVA - pro 4b) vlnu privatizace byt. fondu

KUPNÍ  SMLOUVA
číslo 5219-.............../D
Městská část Praha 4 
se sídlem: Praha 4, Táborská 350
zastoupena starostou: ……………………..
identifikační číslo: 00063584
bankovní spojení - Česká spořitelna, a.s., pobočka Rytířská 29, Praha 1, 
číslo účtu 39028-2000832359/0800, 
variabilní symbol..............., konstantní symbol 4218,
na straně jedné jako prodávající (dále jen “prodávající”)
a
(obchodní firma)
se sídlem: Praha 4, ………………..…….
statutární orgán: ………………………….
identifikační číslo: …………………….…
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka …………………………. 
bankovní spojení ……………………….. 
číslo účtu ………………………………..
na straně druhé jako kupující (dále jen “kupující”)

uzavřely spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se Zásadami postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví  hl. m. Prahy, schválenými usnesením Zastupitelstva Hlavního města Prahy číslo 23/6 ze dne 17.12.1992, ve znění změn a doplňků schválených usneseními ZMHP č. 26/16 ze dne 29.4.1993, č. 41/15 ze dne 23.6.1994, č. 42/7 ze dne 8.9.1994, č. 45/11 ze dne 3.11.1994, č. 8/14 ze dne 22.6.1995 a č. 17/8 ze dne 25.4.1996 a č. 09/14 ze dne 24.6.1999 a v souladu s Prováděcím předpisem pro 4b) vlnu privatizace bytového fondu, schváleným usnesením Obvodního zastupitelstva Městské části Praha 4 č. 6/Z/15-99 ze dne 22.9.1999 (dále jen “Zásady”) a usnesením Obvodního zastupitelstva Městské části Praha 4 č. 11Z-9/2000 ze dne 6.9.2000, č. 18Z-7/2002 ze dne 27. 2. 2002  (příp. citovat další novely) tuto
kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního a zástavního práva 
jako práva věcného a věcného břemene:

Článek I.
Prodávající prohlašuje, že podle § 3 odst. 1 zákona ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí ve znění pozdějších předpisů, je hlavní město Praha vlastníkem cihlového/panelového obytného domu čp........ s adresou Praha 4,..............., na pozemku parc. č. ………… zastavěná plocha (dále jen “obytný dům”) a pozemku parc. č.............. zastavěná plocha o výměře................m2 a pozemku parc. č. ……….. o výměře m2, který tvoří s obytným domem a prve uvedeným pozemkem funkční celek (dále jen “pozemek/ky”) obou (všech) v kat. úz..........................., městská část Praha 4, obec hlavní město Praha, jak jsou zapsány na listu vlastnictví č..........pro toto katastrální území v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Praha - město (obytný dům a pozemek společně dále jen jako “předmětné nemovitosti”), přičemž na základě Statutu hlavního města Prahy byly předmětné nemovitosti svěřeny městské části Praha 4 podle § 19 zákona č. 131/2000 Sb., o hl.m. Praze, v platném znění. Prodávající prohlašuje, že jeho právo nakládat s předmětnými nemovitostmi včetně práva je zcizit není nijak omezeno.

Článek II.
1. 	Prodávající prodává a touto smlouvou již prodal kupujícímu předmětné nemovitosti tj. obytný dům i pozemek/pozemky, a to v rozsahu a v hranicích jak je sám vlastnil, se všemi právy a povinnostmi, jakož i se všemi součástmi a příslušenstvím (s garáží, bez garáže apod.), tj. zejména ……… * s venkovními úpravami včetně staveb (zpevněných ploch, ohrádky apod.) pro umístění nádob na domovní odpad (…………*) a trvalými porosty (………….*). Kupující předmětné nemovitosti takto současně kupuje a touto smlouvou již koupil a do svého výlučného vlastnictví přijal.
2. 	Kupující kupuje předmětné nemovitosti jak stojí a leží, ve stavu, v jakém se ke dni podpisu této smlouvy nacházejí a prohlašuje, že je mu stav předmětných nemovitostí podrobně a dobře znám. Prodávající prohlašuje, že mu nejsou známy žádné okolnosti, na které by měl kupujícího zvláště upozornit, s výjimkou dále uvedených věcných práv a vad předmětných nemovitostí, spočívající zejména v ............................

Článek III.
Prodávající a kupující sjednali v souladu se Zásadami kupní cenu dohodou ve výši...........................Kč
(slovy.......................korun českých) – (dále jen “dohodnutá kupní cena”). Dohodnutá kupní cena sestává z kupní ceny za:
- obytný dům se součástmi a příslušenstvím ve výši............................................Kč a
- pozemek se součástmi a příslušenstvím ve výši.................................................Kč **
Kupující předmětné nemovitosti za dohodnutou kupní cenu kupuje.

Článek IV. 1)
1. 	Dohodnutou kupní cenu se kupující zavazuje splatit na účet prodávajícího, uvedený v záhlaví této smlouvy, takto:
a) 	První splátka ve výši 25% z dohodnuté kupní ceny za obytný dům se součástmi a  příslušenství, tj...........................Kč (slovy..................................korun českých) je splatná po podpisu této smlouvy a udělení souhlasu podle Statutu hl. m. Prahy, přičemž její zaplacení je podmínkou pro podání návrhu na vklad práv z této smlouvy do katastru nemovitostí. Prodávající vyzve kupujícího k úhradě první splátky kupní ceny s lhůtou splatnosti do 30 dnů po obdržení této výzvy. Pro případ, že kupující tuto první část dohodnuté kupní ceny nezaplatí včas a v plné výši, má prodávající právo od této smlouvy jednostranně odstoupit a kupující je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy jednostotisíc korun českých), a to do 30 dnů ode dne doručení oznámení prodávajícího o odstoupení od této smlouvy. 
b) 	Zůstatek dohodnuté kupní ceny ve výši...................…....Kč je splatný v pravidelných bezúročných měsíčních splátkách po..............................Kč (slovy ...................... korun českých), přičemž každá z těchto splátek sestává ze splátky za:
-	obytný dům se součástmi a příslušenstvím ve výši.................…..........Kč a
-	pozemek se součástmi s příslušenstvím ve výši...................….............Kč ***

* jmenovitě podle znaleckého posudku a podkladů realitní kanceláře
**    a pozemky č......    .se součástmi a příslušenstvím ve výši.............................................Kč
***  pozemky č. .........a č............ se součástmi s příslušenstvím ve výši.......   ....................Kč
Tyto splátky jsou splatné vždy nejpozději k 15. dni běžného měsíce. Počítají se od měsíce následujícího po uzavření kupní smlouvy (jejím podpisu i druhou smluvní stranou), přičemž splátky splatné od tohoto měsíce do měsíce, ve kterém bylo doručeno rozhodnutí o vkladu práv z této smlouvy do katastru nemovitostí, budou zaplaceny najednou v měsíci následujícím po doručení uvedeného rozhodnutí a od tohoto měsíce již budou pokračovat pravidelné měsíční splátky.Poslední splátka a tím i celá dohodnutá kupní cena musí být kupujícím zaplacena nejpozději do pěti let ode dne podpisu této kupní smlouvy.
2. 	Bude-li kupující zajišťovat úhradu dohodnuté kupní ceny z úvěru u banky, zavazuje se sjednat v příslušné úvěrové smlouvě, že banka převede poskytnuté peněžní prostředky přímo na účet prodávajícího nejpozději v termínech a nejméně v částkách podle čl. IV., odst. l. této smlouvy.
3. 	Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením kterékoli ze splátek dohodnuté kupní ceny se sjednává ztráta výhody splátek s tím , že kupující je povinen zaplatit celou dosud nesplacenou část dohodnuté kupní ceny do tří týdnů ode dne vzniku prodlení se zaplacením této jednotlivé splátky. Při prodlení se zaplacením více než tří splátek dohodnuté kupní ceny má prodávající právo od této smlouvy odstoupit. Ztrátu výhody splátek a právo odstoupit od této smlouvy prodávající neuplatní, prokáže-li kupující, že prodlení nezavinil a dlužné splátky vyrovná nejpozději do tří měsíců od vzniku prodlení. Kromě ztráty výhody splátek se dále sjednává smluvní pokuta ve výši 0,3% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se splácením dohodnuté kupní ceny.

Článek V.
1.	K zajištění dohodnuté kupní ceny podle článku III. této smlouvy zastavuje kupující jako zástavce nemovitosti uvedené v článku I. této smlouvy a zřizuje tím zástavní právo ve prospěch prodávajícího jako zástavního věřitele k předmětu zástavy, kterými jsou uvedené nemovitosti.
2.	Prodávající jako zástavní věřitel toto zástavní právo přijímá.
3.	Kupující se zavazuje, že do úplného splacení dohodnuté kupní ceny nepřevede bez souhlasu prodávajícího vlastnictví k předmětu zástavy nebo k jeho spoluvlastnickému podílu na třetí osobu, ani k nim nezřídí ve prospěch třetí osoby věcné břemeno. Při každém porušení těchto povinností zaplatí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 40% kupní ceny, a to do jednoho měsíce poté, co obdrží výzvu prodávajícího k jejímu zaplacení. I tato případná budoucí pohledávka se zajišťuje zástavním právem.
4.	Zástavní právo podle této smlouvy vzniká dnem jeho vkladu do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Praha - město. Účastníci této smlouvy jsou až do vydání rozhodnutí o povolení vkladu práva z této smlouvy do katastru nemovitostí svými smluvními projevy vázáni.
5.  Kupující je povinen zabezpečit, že obytný dům bude po celou dobu do zaplacení dohodnutí 
kupní ceny na náklad kupujícího pojištěn na pojistnou částku nejméně ve výši dohodnuté kupní ceny, avšak nepodpojištěn, a to pro případ poškození nebo zničení živelní událostí, vodou z vodovodních zařízení, požárem, výbuchem, nárazem a pádem pilotovaného letícího tělesa, jeho části nebo nákladu, nebo jinou nahodilou událostí. Kupující se zavazuje uzavřít příslušnou pojistnou smlouvu nejpozději do 15 pracovních dnů od uzavření této kupní smlouvy. Kupující doručí prodávajícímu do 5 pracovních dnů po jejím uzavření kopii pojistné smlouvy. Kupující bude bez zbytečného odkladu po zaplacení, nejméně však jednou ročně vždy k 15. únoru, zasílat prodávajícímu kopie dokladů o zaplacení pojistného na příslušné pojistné období. Kupující současně s uzavřením pojistné smlouvy zřídí ve prospěch prodávajícího vinkulaci plnění z této pojistné smlouvy s účinností po celou dobu do zaplacení kupní ceny a do 5 pracovních dnů poté doručí prodávajícímu doklad stvrzující zřízení vinkulace.1)
6.	Kupující se zavazuje, že po dobu do zaplacení dohodnuté kupní ceny1), nejméně však po dobu pěti let ode dne vkladu práv z této smlouvy do katastru nemovitostí, nevydá prohlášení vlastníka obytného domu o vymezení jednotek v obytném domě (ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a nepřevede tyto jednotky do vlastnictví třetí osoby.
7.	Za každé porušení závazků podle čl. V. odst. 5. a 6. zaplatí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jedné poloviny dohodnuté kupní ceny za obytný dům se součástmi a příslušenstvím. Prodávající je oprávněn v těchto případech rovněž od této smlouvy odstoupit.
8.	Odstoupí-li prodávající od této smlouvy, smlouva se od počátku ruší a prodávající a kupující jsou povinni si vrátit vše, co na základě této smlouvy jeden druhému plnili.Odstoupí-li prodávající od této smlouvy podle čl. IV., odst. 3 nebo čl. V., odst. 7., vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu, zvýšenou o cenu zhodnocení předmětných nemovitostí, provedeného na náklady kupujícího, a  sníženou o odpisy, o výši daně z převodu nemovitostí, zaplacené prodávajícím na základě této smlouvy, o cenu případného znehodnocení  předmětných nemovitostí nad míru vyplývající  z obvyklého opotřebení a o paušální částku ve výši 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), která je náhradou nákladů prodávajícího v souvislosti s realizací této smlouvy. Jestliže si stanovení výše ceny zhodnocení nebo znehodnocení předmětných nemovitostí vyžádá odborný posudek, zaplatí náklady na jeho pořízení kupující.

Článek VI.
1. 	Vlastnictví k předmětným nemovitostem se převádí bez dluhů a právních závad jiných, než jsou uvedeny v této smlouvě.
2. 	Dnem převodu vlastnictví k předmětným nemovitostem přecházejí na kupujícího zejména:
	a) práva a povinnosti z nájemních smluv, jejichž soupis je uveden v příloze l této smlouvy
	b) práva a povinnosti z dalších smluv u nichž je to výslovně uvedeno v příloze 2 této 
	    smlouvy
3. 	Smluvní strany se výslovně dohodly, že prodávající postupuje kupujícímu veškeré pohledávky za nájemci a za osobami v převáděném domě byty užívajícími na základě práva bydlení i za osobami byty a nebytové prostory v převáděném domě užívajícími bez právního důvodu. Toto ujednání se týká všech existujících pohledávek  za dlužným  nájemným (včetně pohledávek ve smyslu § 712a) o.z) a  pohledávek  z titulu bezdůvodného obohacení, spočívajícího v náhradě za faktické užívání bytu či nebytového prostoru a z titulu dluhu na plněních spojených s užíváním bytu či nebytového prostoru (službách) včetně jejich příslušenství, existujících ke dni podpisu této smlouvy kupní. K postoupení pohledávek dochází v souladu s ust. § 524 a násl. občanského zákoníku. Na základě dohody smluvních stran se pohledávky postupují za úplatu rovnající se jejich skutečné (plné) výši, včetně příslušenství (zejména poplatků a úroků z prodlení a nákladů na jejich vymáhání – např. zaplacený soudní poplatek a náklady právního zastoupení). Sjednanou úplatu je kupující povinen zaplatit prodávajícímu do 15 dnů ode dne podpisu protokolu o předání prodaného domu (a pozemku/ů), ve kterém bude specifikováno číslo bankovního účtu, na který bude sjednaná úplata převedena. Rozpis a výše těchto pohledávek ke dni podpisu této smlouvy včetně seznamu již probíhajících soudních řízení tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Při prodlení s placením úplaty za postoupení těchto pohledávek zaplatí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,3% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

4. 	Kupující se s prodávajícím dále dohodli, že  nejpozději do konce roku následujícího po dni předání nemovitosti kupujícímu uzavřou jednak smlouvu o postoupení pohledávek, dle které prodávající postoupí kupujícímu všechny pohledávky za nájemci a za osobami v převáděném domě byty užívajícími na základě práva bydlení i za osobami byty a nebytové prostory v převáděném domě užívajícími bez právního důvodu, které vzniknou v době od podpisu této smlouvy do dne účinků vkladu práva vlastnického z  této smlouvy kupní, a dále smlouvu o postoupení pohledávek vzniklých z vyúčtování služeb za období následující po období, za které proběhlo poslední vyúčtování služeb v převáděné nemovitosti, končící dnem účinků vkladu práva vlastnického z  této smlouvy kupní.
5. 	Toto ujednání se týká všech budoucích pohledávek  za dlužným  nájemným včetně pohledávek ve smyslu § 712a) o.z. a  pohledávek  z titulu bezdůvodného obohacení a z titulu dluhu na plněních spojených s užíváním bytu či nebytového prostoru (službách) včetně jejich příslušenství za uvedená období. Úplata za postoupení pohledávek se bude rovnat skutečné výši pohledávek včetně jejich příslušenství a bude splatná do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy o postoupení pohledávek.
6. 	Prodávající do 30 dnů po zaplacení první splátky dohodnuté kupní ceny a udělení souhlasu podle Statutu hl. m. Prahy zajistí předání předmětných nemovitostí kupujícímu, a to včetně dokladů s nimi souvisejících, které má k dispozici a které jsou potřebné pro výkon práv a povinností kupujícího podle této smlouvy.
7. 	Účastníci této smlouvy dohodli, že ode dne předání předmětných nemovitostí do dne vkladu práv z této smlouvy do katastru nemovitostí bude kupující vykonávat všechna práva a povinnosti vlastníka předmětných nemovitostí, včetně práva a povinnosti hospodařit s byty a nebytovými prostorami, není-li v této smlouvě dohodnuto jinak, a včetně daňových povinností a dalších povinností, stanovených právními předpisy. Veškeré náklady spojené s výkonem těchto práv a povinností hradí kupující,  není-li v této smlouvě dohodnuto jinak. Kupující nemá právo na odměnu, ale má právo brát užitky z předmětných nemovitostí. Vzájemné vztahy mezi prodávajícím a kupujícím budou posuzovány, pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, podle právní úpravy závazků z příkazní smlouvy.
8. 	Kupující se zavazuje bez zbytečného odkladu poté, co se dozví o tom, že na něj bylo převedeno vlastnictví k předmětným nemovitostem, uzavřít s vlastníky sousedních domů čp....., se kterými má obytný dům společné sítě a zařízení, smlouvu o společném užívání a provozu těchto sítí a zařízení.
9. 	Kupující se zavazuje k odběru tepla a teplé užitkové vody z kotelny* uvedené v příloze č. 2 této smlouvy, a to po dobu 10 let ode dne přijetí návrhu vkladu na Katastrálním úřadě Praha-město.
10. 	Mezi prodávajícím a kupujícím byla uzavřena zvláštní písemná dohoda o obsazení uvolněného bytu č. ... v obytném domě podle usnesení Rady městské části Praha 4

Článek VII.
1. 	Kupující se zavazuje v souladu s ustanovením § 602 občanského zákoníku nabídnout předmětné nemovitosti prodávajícímu ke koupi, kdyby chtěl předmětné nemovitosti nebo spoluvlastnický podíl na nich prodat, a to po dobu pěti let ode dne podpisu této smlouvy a za dohodnutou cenu podle této smlouvy, zvýšenou o cenu zhodnocení předmětných nemovitostí, provedeného na náklady kupujícího, a sníženou o odpisy, o cenu případného znehodnocení předmětných nemovitostí nad míru vyplývající z obvyklého opotřebení. Jestliže si stanovení výše ceny zhodnocení nebo znehodnocení předmětných nemovitostí vyžádá odborný posudek, zaplatí náklady na jeho pořízení kupující.


* u kotelny  MČ P-4

2. 	Prodávající musí vyplatit předmětnou nemovitost do čtyř měsíců po doručení písemné nabídky kupujícího, jinak předkupní právo zaniká. Kupující nemůže uplatňovat vůči prodávajícímu žádné další podmínky nabídnuté vedle ceny.
3. 	Předkupní právo podle tohoto článku se sjednává jako právo věcné, které působí i vůči právním nástupcům kupujícího.
4. Předkupní právo se sjednává i pro případ jiného zcizení nemovitosti než prodejem.

Článek VIII.
Kupující zřizuje a touto smlouvou již zřídil ve prospěch prodávajícího věcné břemeno spočívající v povinnosti . …... Prodávající toto věcné břemeno přijímá a touto smlouvou již přijal.
Článek IX.
Vlastnictví a veškerá práva a povinnosti s tím spojené se převádějí na kupujícího dnem vkladu práv z této smlouvy do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Praha - město. Účastníci této smlouvy berou na vědomí, že do vydání pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu práv z této smlouvy do katastru nemovitostí jsou svými smluvními projevy vázáni. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky.

Článek X.
Daňové a poplatkové povinnosti, související s touto smlouvou, hradí její účastníci podle zákona. Náklady na pořízení znaleckých posudků o ceně předmětné nemovitosti a sepsání této smlouvy zaplatí prodávající.
Článek XI.
1. 	Tato smlouva se uzavírá v deseti vyhotoveních. Po vkladu práv z této smlouvy do katastru nemovitostí obdrží po jednom jejím vyhotovení kupující a prodávající.
2. 	Nedílnou součást této smlouvy tvoří přílohy 1 až 3, jejichž obsah je popsán v čl. VI., odst. 2. a 7. této smlouvy.
3. 	Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejímž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (např. odstoupení od smlouvy apod.) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

Článek XII.
Účastníci této kupní smlouvy navrhují, aby v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Praha - město byl podle této smlouvy založen nový list vlastnictví pro k.ú...............s těmito zápisy:
ALV: (obchodní firma, sídlo a IČ kupujícího)
BLV: pp. č. …….. zastavěná plocha o výměře ………..m2, čp. …….. objekt k bydlení, (pp. č. 
          ………. o výměře ……… m2)*
CLV: předkupní právo ve prospěch hl. m. Prahy - městské části Praha 4 po dobu 5 let ode dne
          podpisu této smlouvy
          zástavní právo pro pohledávku ve výši ……….ve prospěch hl. m. Prahy – městské
          části Praha 4
          věcné břemeno (např. …..)
DLV: bez zápisu

* a pozemky č.......se součástmi a příslušenstvím ve výši.............................................Kč
Článek XIII.
Účastníci této smlouvy shodně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána a uzavřena podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, na základě pravdivých informací, bez vedlejších ujednání a nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. To stvrzují po podrobném přečtení této smlouvy její účastníci níže svými podpisy:

V Praze dne                                                                      V Praze dne

Za prodávající                                                                   Za kupující
( Ověřovací doložka podpisů kupujících)







































1) u smluv, kde nejsou splátkové kalendáře nutno upravit
Vzorová KUPNÍ SMLOUVA - pro 4b) vlnu privatizace byt. fondu

Příloha č. l ke kupní smlouvě č. 5219-..................../D, uzavřené mezi  městskou částí Praha 4 a..........................................................................................



1)	Soupis nájemních smluv k bytům, které přecházejí na kupujícího podle čl. VI. odst. 2.a) kupní smlouvy:

Byt č.    kat.   plocha m2             oprávněný nájemce              narozen                     vznik nájmu




2)	Soupis nájemních smluv k nebytovým prostorám, které přecházejí na kupujícího podle čl. VI. odst. 2.a) kupní smlouvy:

Plocha m2               nájemce                                       využití                           smlouva č. ze dne



(event. v domě se nepronajímají nebytové prostory)



3)Soudní spory, týkající se užívání bytů a nebytových prostor, kde kupující vstoupí do   
      				sporu na místo žalobce 

žalovaný                      č. bytu           předmět sporu               příslušný soud                čj.


4) Soudní spory, u kterých je uzavřena Dohoda o obsazení bytu městskou částí Praha 4 po prodeji

žalovaný                      č. bytu           předmět sporu               příslušný soud                čj.











Příloha č. 1 sepsána podle údajů................................(přísl. SF), ke dni...................................   


  Vzorová KUPNÍ SMLOUVA - pro 4b) vlnu privatizace byt. fondu

Příloha č. 2 ke kupní smlouvě č. 5219-..................../D, uzavřené mezi městskou částí Praha 4 a......................................................................................

Soupis dalších smluv, podle čl. VI. odst. 2.b) kupní smlouvy:
Voda a odkanalizování:
	Pražské vodovody a kanalizace, a.s.,  Národní 13, Praha 1
	číslo odběru...................., smlouva č. ………… ze dne
Teplo a teplá voda užitková:
A) 	dodavatel: z výtopny............................
                      z kotelny.............................* (u  kotelny MČ P-4)
     smlouva: ze dne..................................., číslo:.............................
- (povinnost odběru tepla a teplé vody užitkové, po dobu 10 let ode dne   
   přijetí návrhu vkladu na Katastrálním úřadě Praha-město)
B) 	v domě je umístěna kotelna zásobující teplem a teplou užitkovou vodou kromě 
     prodávaného objektu též objekty čp........., v k.ú.................., ul.......................
     povinnost dodávky tepla a teplé vody užitkové, po dobu 10 let ode dne    
     uzavření kupní smlouvy
C) 	v domě je umístěna kotelna, zásobující teplem a teplou užitkovou vodou pouze 
     prodávaný dům
D) 	topné kanály a rozvodné sítě:..................................
E) 	dům není centrálně vytápěn
Elektrická energie pro dům:
	Pražská energetika a.s., Na hroudě 4, Praha 10
	Elektroměr č...........................odběr pro...........................
Dodávka plynu pro dům:
	dodavatel:.........................................................................
	plynoměr č.:...........................odběr pro:..........................., smlouva č. … ze dne…..
Odvoz pevného domovního odpadu:
	dodavatel, smlouva ze dne:.....................číslo:......
	popelové nádoby: obsah..........litrů, kusů................., umístěné ………………
Opravy a revize výtahů:
	dodavatel:........................................................................
	smlouva ze dne:.....................číslo:..................................
Společná televizní anténa/ event. rozvod kabelových televizí:
	instalována - slouží jen pro tento dům
- slouží pro další domy čp..............., k.ú.................., ul..................
Požární zabezpečení objektu:
	dodavatel:.......................................................................
	smlouva ze dne:....................číslo:..................................
Smlouvy o dílo, kdy běží ještě záruka:
Dům je/není pojištěn (u ………., pojistka č. ……….. ze dne ………..).
V domě je/není umístěna siréna či podobné zařízení CO.
V domě se (ne)nachází sklepy užívané pouze nájemci obytného domu (z jiných domů: domu čp......, k.ú..............., ul.........)
Dům má společné rozvody inženýrských sítí, ………. s čp. ………..
(Závady v domě,  na které je třeba kupujícího upozornit.)

Příloha č. 2 sepsána podle údajů ..........................(přísl. SF), ke dni.....................................
Vzorová KUPNÍ SMLOUVA - pro 4b) vlnu privatizace byt. fondu


Příloha č. 3 ke kupní smlouvě č. 5219- ...................../D uzavřené mezi městskou částí Praha 4 a...............................................................................................


Pohledávky nájemného a úhrad za služby spojené s nájmem
splatné ke dni podpisu kupní smlouvy, které prodávající postupuje kupujícímu.

dlužník:      výše pohledávky Kč:      právní titul pohledávky         cena za postoupení 





Neskončené soudní spory, týkající se vymáhání dlužného nájemného, pohledávek  z titulu bezdůvodného obohacení, a úhrady za služby spojené s nájmem bytů a nebytových prostor, kde kupující vstoupí do sporu na místo žalobce 

žalobce                 žalovaný                 předmět sporu                 příslušný soud              čj.                 

















Konečné vyúčtování plateb za služby spojené s nájmem kupujícímu bude provedeno po obdržení příslušných dodavatelských faktur.









Příloha č. 3 sepsána podle údajů ........................(přísl. SF), ke dni.................................

