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DOHODÁ O ROZPUŠTĚNÍ SDRUŽENÍ
A VZÁJEMNÉM VYPOŘÁDÁNÍ

Město Kralupy nad Vltavou
Ič: 00236977
zastoupené Ing. Markem Czechmannem, starostou města
se sídlem Městský úřad Kralupy nad Vltavou, Palackého náměstí 1, PSČ 278 0l
(dále též ,,město")
na straně jedné

a

ové družstvo na Hrádku, družstvoByh
IČ: :26454416
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. Dr. 5082
zastoupené Mgr. Kamilem Haincem, předsedou představenstva, a
Mgr. Hanou Bínovou, místopředsedkyní představenstva
se sídlem Kralupy nad Vltavou, Lobeč 991, PSČ 278 0l
(dále též ,,bytové družstvo"),
na straně druhé

(město a bytové družstvo spolu dále též ,,smluvní strany" a každý jednotlivě ,,smluvní strana")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

dohodu o rozpuštění sdružení
vzájemném vypořádání:

(dále též ,,smlouva")
a

I.

Preambule

1. Město se stalo pří3emcem státní dotace ve výši 22 140 000,- Kč (slovy dvacet dva
miliorrů sto čtyřicet tisíc korun českých), která mu byla poskytnuta na základě ,,Smlouvy
č. 9255910026 o poskytnutí dotace z prostředku Státního fondu rozvoje bydlení na
výstavbu nájemních bytů v obcích," uzavřené dne 13. 07. 2001, mezi městem a Státním
fondem rozvoje bydlení (dále též ,,dotační smlouva"). Tato dotace byla použita na
úhradu části nákladů spo3ených s vybudováním příslušných inženýrských sití a
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výstavbou bytového domu čp. 100 na pozemku parc. č. st. 1582 a bytového domu
čp. 101 na pozemku parc. č. st. 1583, vše zapsáno na LV 4326 pro k.ú. Kralupy nad
Vltavou, obec Kralupy nad Vltavou, okres Mělník (dále též ,,bytové domy").

2. Za účelem shromáždění potřebných finančních prostředků na výstavbu a rovněž
následného provozování bytových domů město, v souladu s dotační smlouvou, založilo
společně s Městským bytovým podnikem se sídlem Hálkova 991, 278 0l Kralupy naddov,ym ]

0. ClerrVltavou, bytové družstvo. Členy bytového družstva se postupně v letech 2001 a 2002
staly fyzické osoby - pozdější nájemníci jednotlivých bytů v bytových domech.

3. Za účelem realizace projektu stavby bytových domů byla mezi městem a bytovým
družstvem uzavřena dne 25. 06. 2001 smlouva o sdružení, k níž byly následně uzavřeny
tři dodatky (dodatek č. 1 - 03. 07. 2001, dodatek č. 2 - 29. 07. 2002, dodatek č. 3 - 22.
12. 2004) (dále též ,,smlouva o sdružení").

4. Bytové družstvo poskytlo většinu finančních prostředků potřebných na stavbu bytových
dornů. S ohledem na podmínky stanovené v dotační smlouvě se však město stalo
většinovým spoluvlastníkem bytových domů, a to s výší spoluvlastnického podílu
ideálních 13/25, spoluvlastnický podíl na bytových domech ve výši ideálních 12/25
připadl do vlastnictví bytového družstva. Město rovněž poskytlo na výstavbu dornů
pozemky parc. č. st. 1582, o výměře 393 m2, a parc. č. st. 1583, o výměře 393 rn", vše
zapsáno na LV l 000 l pro k.ú. Kralupy nad Vltavou, obec Kralupy nad Vltavou, okres
Měln?ík (dále téz ,pozemky pod bytovými domy"), o čemž byla následně dne 12. Ol .
2004 rr'iezi městem a bytovým družstvem uzavřena smlouva o výpůjčce.

5. V dotační smlouvě bylo mj. stanoveno, že existence výše uvedeného spoluvlastnictví
bytových domů musí trvat po dobu minimálně 20 let od kolaudace bytových domů
s tím, že po uplynutí této ?hůty může město se svým spoluvlastnickým podílem na
bytových domech libovolně naložit.

6. Dne 04. 12. 2002 schválilo zastupitelstvo města, usnesením č. 02/12/4/2, budoucí
vypořádání vlastnických vztahů mezi městem a bytovým družstvem ohledně bytových
domů formou darování spoluvlastnického podílu města ideálních l 3/25 bytových domů
bytovému družstvu, a to po uplynutí lhůty 20 let od kolaudace bytových domů.
Oznámení o záměru města bylo vyve.šeno na úřední desce MěU od 15. 10. 2002 - do 30.
10. 2002.

7. V návaznosti na uvedené rozhodnutí zastupitelstva města byla mezi městem a bytovým
družstvem uzavřena dne 12. Ol . 2004 smlouva o smlouvě budoucí darovací, ze které
vyplývá závazek města po uplynutí ?hůty 20 let od kolaudace bytových domů bezúplatně
převést svůj spoluvlastnický podíl na domech na bytové družstvo.

8. Zastupitelstvo města dále v rámci budoucfho vypořádání vztahů mezi městem a
bytovým družstvem schválilo dne 04. 12. 2002, usnesením č. 02/12/7/06, uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě kupní, jejímž předmětem je budoucí prodej pozemků pod
bytovými domy s tím, že k uzavření kupní smlouvy má dojít opět po uplynutí 1Mty
20 let od kolaudace bytových domů, a to za cenu stanovenou dle cenových předpisu
platných v době uzavření kupní smlouvy. Tato smlouva byla mezi městem a bytovým
družstvem uzavřena dne 12. Ol. 2004.
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9. V roce 2014 se změnila legislativa, kdy prostřednictvím uzavření dodatku k dotační
smlouvě bylo nově umožněno zrušit povinnost definitivně vypořádat vztahy mezi
městem a bytovým družstvem až po uplynutf ?hůty 20 let od kolaudace bytových domů.
Na základě rozhodnutf rady města bylo návazně postupováno i v případě předmětných
bytových domů, příslušný dodatek č. l k dotační smlouvě byl uzavřen dne 28. Ol. 2015.

10. Město zadalo vypracování znaleckého posudku na určení ceny pozemků pod bytovými
domy, tento posudek č. 48/92 18/20 15, ze dne 21. 4. 2015, stanovil cenu těchto pozemků
ve výši 846.O70,- Kč. Následně bytové družstvo zadalo vypracování vlastního
znaleckého posudku, tento posudek č. 1 180/27/2015, ze dne 11. 9. 2015, stanovil cenu
těchto pozemků ve výši 816.540,- Kč. Z vyjednávání mezi městem a bytovým
družstvem následně vzešel společný návrh na výši kupní ceny za pozemky pod
bytovými domy, a to ve výši 831.305,- Kč. Tato cena byla stanovena aritmetickým
průměrem obou znaleckých posudků, uvedený tento postup je v souladu se zákonem
o obcích. Dále byla předjednána sleva z kupní ceny v souvislosti s promítnutím
existence tří bytů zvláštnfho určenf pro osoby ZTP/P (tyto tři byty byly povinně
postaveny podle pravidel o poskytnutí státní dotace, a právo nájmu k nim zůstane městu
i po předmětném vypořádání vztahů mezi městem a bytovým družstvem - město je
následně může podle svého uvážení prodat, nebo je užívat, a to už bez povinnosti, že
mohou být užívány jen osobarni ZTP/P) - příslušná sleva byla ve výši 43.755,- Kč
(výpočet slevy byl stanoven stejným principem jako při rozpočítávání výše podílu
jednotlivých členů bytového družstva na uhrazení kupní ceny za pozemky, a to podle
velikosti užívací plochy daného bytu, resp. nebytového prostoru (garáže). Konečný
společný návrh města a bytového družstva na výši kupní ceny za pozemky pod
bytovými domy byl stanoven na 787.550,- Kč s tím, že první polovina kupnf ceny by
byla uhrazena městu před podpisem kupní smlouvy a druhá polovina kupní ceny
nejpozději do osmnácti měsíců od podpisu kupru" smlouvy.

ll.Zastupitelstvo města dne 17. 02. 2016, usnesením č. 16/Ol/6/4, schválilo prodej
pozemků pod bytovými domy za kupní cenu ve výši 787.550,- Kč (slovy: sedm set
osmdesát sedm tisíc pět set padesát korun českých) a bezúplatný převod
spoluvlastnického podílu města ve výši ideálních 13/25 bytových dornů na bytové
družstvo.

12. Kupní smlouva na pozemky pod bytovými domy byla mezi městem a družstvem
uzavřena dne 19. 9. 2016 a návazně byl proveden vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí. Bytové družstvo už řádně, podle pravidel kupní smlouvy, uhradilo městu
celou kupní smlouvu.

13. Město a bytové družstvo evidují v účetnictví pohledávku bytového družstva vůči městu
ve výši 6.618.609,- Kč, vzniklou z titulu rozdílného poměru ve financování stavby
bytových domů ze strany města a bytového družstva (většinu potřebných finančních
prostředků na výstavbu domů poskytly fyzické osoby - členové bytového družstva,
město poskytlo, prostřednictvím obdržené statní dotace, menšinu finančních
prostředků) a následného stanovení výše spoluvlastnických podílů na bytových domech
mezi městem a bytovým družstvem (město přes výše uvedené získalo větší
spoluvlastnický podíl na bytových domech než bytové družstvo - důvodem bylo získání
rozhodujícího vlivu a pravomocí, za účelem výkonu účinné kontrolní role ze strany
města nad nakládáním s městem přijatou státní dotací - při porušení pravidel dotační
smlouvy by město muselo dotaci nebo její část vrátit a uhradit i finanční sankci).
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Celková částka potřebná na výstavbu bytových domů byla ve výši 53.833.060,- Kč.

Město poskytlo 21 .374.582,- Kč, tj. 39,71 oA z celkové částky.

Bytové družstvo poskytlo 32.458.478,- Kč, tj. 60,29 % z celkové částky.

Z výše popsaných důvodů bylo v katastru nemovitostí stanoveno, že město je vlastníkem
většinového spoluvlastnického podílu na bytových domech ve výši 52 % a bytové
družstvojen ve výši 48 %.

A na tomto základě je účetně stanovena výše vlastnického podílu města ve výši
27.993.191,- Kč a podílu bytového družstva ve výši 25.839.869,- Kč, tzn., že v majetku
města je zaúčtována vyšší hodnota majetku, než na které se město formou dotace
skutečně podílelo. Tímto vznikla účetně evidovaná pohledávka bytového družstva vůči
městu ve výši 6.618.609,- Kč (32.458.478,- Kč - 25.839.869,- Kč = 6.618.609,- Kč).

14. Rada města projednala předmětnou záležitost dne 09. 09. 2019 a usnesením č. 1 9/ 16/2/ 1
doporučila zastupitelstvu města schválit zrušení části usnesení ZM č. l 6/Ol/6/4, ze dne
17. 02. 2016, bod 2., o bezúplatném převodu spoluvlastnického podílu města ve výši
ideálních 13/25 bytových domů na bytové družstvo a schválení této ,,Dohody o
rozpuštění sdružení a vzájemném vypořádání" obsahující zrušení smlouvy o sdružení ke
dni 31. 12. 2019, případně k pozdějšímu datu stanoveném rozhodnutím představenstva
bytového družstva, a prodeje ideálních 13/25 bytových domů bytovému družstvu za
cenu ve výši 6.618.609,- Kč, která bude uhrazena zápočtem účetně evidované
pohledávky bytového družstva za městem ve výši 6.618.609,- Kč - tj. částka uvedená
v čl. I. odst. 13 této smlouvy.

15. Zastupitelstvo města dne 23. 09. 2019, usnesením č. 19/05/6/3, zrušilo část svého
usnesení č. 16/Ol/6/4, ze dne 17. 02. 2016, bod 2., o bezúplatném převodu
spoluvlastnického podílu města ve výši ideálních 13/25 bytových domů na bytové
družstvo a schválilo záměr uzavřít tuto ,,Dohodu o rozpuštění sdružení a vzájemném
vypořádánr' obsahující záměr zrušenf smlouvy o sdruženf ke dni31. 12. 2019, přfpadně
k pozděj šímu datu stanoveném rozhodnutím představenstva bytového družstva, a záměr
prodeje ideálních 1 3/25 bytových domů bytovému družstvu za cenu ve výši 6.618.609,-
Kč (slovy: šest milionů šest set osmnáct tisíc šest set devět korun českých), která bude
uhrazena zápočtem účetně evidované pohledávky bytového družstva za městem ve výši
6.618.609,- Kč - tj. částka o uvedená v čl. I. odst. 13 této smlouvy. Oznámení těchto
záměrů města bylo vyvěšeno na úřední desce MěÚ od 08. 10. 2019 - do 28. 10. 2019.

16. Zastupitelstvo města dne 11. 11 . 2019, usnesením č. 1 9/06/6/ 1, schválilo tuto ,,Dohodu
o rozpuštění sdružení a vzájemném vypořádání" obsahující zrušení smlouvy o sdružení
ke dni 31. 12. 2019, případně k pozdějšímu datu stanoveném rozhodnutím
představenstva bytového družstva, a prodej ideálních 1 3/25 bytových domů bytovému
družstvu za cenu ve výši 6.618.609,- Kč (slovy: šest milionů šest set osmnáct tisíc šest
set devět korun českých), která bude uhrazena zápočtem účetně evidované pohledávky
bytového družstva za městem ve výši 6.618.609,- Kč - tj. částka, rivedená v čl. I. odst.
13 této smlouvy.
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17. Město osvědčuje ve smyslu § 41 zákona č. 1 28/2000 sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, že ohledně předmětného převodu spoluvlastnického podílu na bytových
domech, a ohledně předmětného zrušení smlouvy o sdružení zrušení, byly splněny
veškeré podmínky, jimiž zákon č. 1 28/2000 sb., o obcích, ve znění pozděj ších předpisů,
podmiňuje platnost právního úkonu obce při převodu jejího nemovitého majetku.
Záměr uzavřít tuto ,,Dohodu o rozpuštění sdružení a vzájemném vypořádání" mezi
městem a Bytovým družstvem Na Hrádku, družstvo, obsahujfcí záměr zrušení
předmětné smlouvy o sdružení, ve znění dodatků, uzavřené dne 25. 6. 2001, ke dni
31. 12. 2019, případně k pozdějšímu datu stanoveném rozhodnutím představenstva
bytového družstva, a záměr předmětného prodeje spoluvlastnického podílu ideálních
13/25 bytovýcli domů čp. 100 a 101 Na Hrádku, v Kralupech nad Vltavou, Bytovému
družstvu Na Hrádku, družstvo, za cenu ve výši 6.618.609,- Kč, která bude uhrazena
zápočtem účetně evidované pohledávky bytového družstva za městem ve výši
6.618.609,- Kč - tj. částka uvedená v čl. I. odst. 13 této smlouvy, s tím, že kupní cena
bude vypořádána zápočtem vzáj emných pohledávek, v rámci vypořádání závazků města
a bytového družstva plynoucích ze vzájemné smlouvy o sdružení, byl schválen na
veřejném zasedání Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou dne 23. 09. 2019 a
následně byl záměr vyvěšen od 08. 10. 2019 - do 28. 10. 2019 na úřední desce MěU
Kralupy nad Vltavou. Vyvěšený záměr obsahoval i zdůvodnění výše kupní ceny
předmětného spoluvlastnického podílu na bytových domech, která je nižší než cena
obvyklá (toto zdůvodnění je uvedeno v č. III. odst. 1 této smlouvy).

1.

II.

Zrušení smlouvy o sdružení
Smluvní strany se dohodly na rozpuštění sdružení mezi městem a bytovým
družstvem, vzniklého na základě smlouvy o sdružení (čl. I. odst. 3 této smlouvy),
a to k 31. 12. 2019, případně k pozdějšímu datu stanoveném rozhodnutím
představenstva bytového družstva.

2. Nejpozději do tří měsíců od rozpuštění sdružení bude provedeno vypořádánf závazků
smluvních stran plynoucích ze smlouvy o sdružení.

1.

III.

Prodej spoluvlastnického podílu na bytových domech
Město je vlastnfkem spoluvlastnického podílu ve výši ideálních 13/25 domu čp. 100
postaveného na pozemku parc. č. st. 1582 o výměře 393 m2 a spoluvlastnického podílu
ve výši ideálních 13/25 domu čp. 101 postaveného iia pozemku parc. č. st. 1583 o
výměře 393 m", vše zapsáno na listu vlastnictví 4326 pro k.ú. Kralupy nad Vltavou,
obec Kralupy nad Vltavou, okres Mělník.
Zdůvodnění výše kupn?í ceny předmetného spoluvlastnického podílu na bytových
domech, která je nižší než cena obvyklá (uvedení tohoto zdůvodnění je povinností podle
ust. § 39 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích) - prode.j předmětného
spoluvlastnického podílu města na bytových domech není běžnou obchodní transakcí,
jedná se o dokončení dlouhodobě realizovaného záměru státu na zajištění bytové
potřeby občanům obcf prostřednictvím bytových družstev.
S ohledem na podmínky stanovené ve smlouvě o poskytnutí dotace na výstavbu
předmětných bytových domů se město, nehledě na menšinovou výši jeho finanční účasti
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(formou vložené státní dotace) na výstavbě bytových domů, stalo většinovým
spoluvlastníkem bytových domů - důvodem bylo získání rozhodujícího vlivu a
pravomocí, za účelem výkonu účinné kontrolní role nad nakládáním s městem přijatou
státní dotací (při porušení pravidel dotační smlouvy by město muselo dotaci nebo její
část vrátit a uhradit i finanční sankci).
Cílem společné výstavby bytových domů nebyl zisk ani jednoho z účastníků sdružení
(města a bytového družstva), ale zajištění bytových potřeb občanů města a členů
družstva za pomoci přidělené státní dotace. Město v tomto procesu hrálo roli garanta,
že státní dotace bude účelně využita, a že postavené družstevní byty nebudou po
stanovenou dobu 20 let od kolaudace bytových domů předmětem spekulací. Proto státní
dotace nebyla přidělována bytovým družstvům, ale obcím, které měly mít možnost
zásadního vlivu na nakládání s byty po uvedenou stanovenou dobu. Předmětné
vypořádání spoluvlastnických podílů na bytových domech je posledním krokem k
dosažení cílového stavu, kterým je plné vlastnictví obou bytových domů bytovým
družstvem.

2. Město prodává a odevzdává svůj spoluvlastnický podíl na bytových domech uvedený
v čl. III. odst. l této smlouvy se všemi právy a povinnostmi, součástmi a příslušenstvím,
podle stavu ke dni podpisu této smlouvy (dále též ,,nemovitost") do vlastnictví bytového
družstva, za celkovou kupní cenu ve výši 6.618.609,- Kč (slovy: šest milionů šest set
osmnáct tisíc šest set devět korun českých), která bude uhrazena zápočtem účetně
evidované pohledávky bytového družstva za městem ve výši 6.618.609,- Kč - tj. částka
uvedená v čl. I odst. 13 této smlouvy, které tuto nemovitost kupuje a přijímá ji do svého
vlastnictví.

3. Kupní cena bude vypořádána bez zbytečného odkladu v rámci vypořádání závazků
města a bytového družstva plynoucích ze smlouvy o sdružení.

4. Město seznámilo bytové družstvo se stavem převáděné nemovitosti a není mu známo
nic, co by bránilo jeho převodu, resp. výkonu vlastnického práva bytového družstva
v budoucnosti. Bytové družstvo prohlašuje, že si předmětnou nemovitost, včetně
příslušenství, řádně prohlédlo a je mu znám její současný faktický stav.

5. Daňové povinnosti související se změnou vlastnictví nemovitosti hradí smluvní strany
podle své zákonné povinnosti.

6. Město prohlašuje, že na nemovitosti neváznou dluhy, věcná břemena, zástavní práva ani
jakékoli jiné povinnosti, a že nakládání s nemovitostí není nijak omezeno, a že se
zavazuje zdržet se nakládání s nemovitostí až do pravomocného rozhodnutí
Katastrálnfho úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Mělník ve věci
povolení vkladu do katastru ve prospěch bytového družstva.

7. Vlastnické právo k nemovitosti nabývá bytové družstvo se všemi právy a povinnostmi
dnem vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, přičernž právní účinky vkladu
práva vznikají na základě pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu vlastnického
práva ke dni, kdy byl návrh na vklad práva doručen Katastrálnímu úřadu pro
Středočeský kraj, katastrální pracoviště Mělník. Město i bytové družstvo prohlašují, že
do vydání příslušného rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v
Praze, katastrální pracoviště Mělník, jsou svými projevy vůle vázáni. Dnem přechodu
vlastnictvf přecháze5í na bytové družstvo také daňové a poplatkové povinnosti
s nemovitostÍ spojené.
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8. Podle této smlouvy se zapíše v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Mělník
k nemovitosti vklad vlastnického práva. Zápisy v ostatních oddílech tohoto listu
vlastnictví zůstávají beze změny.

1.

IV.
Závěreěná ustanovení

Smluvní strany se nejpozději do 15 (patnácti) kalendářních dnů od podpisu této smlouvy
zavazují podat návrh na vklad vlastnického práva ve prospěch bytového družstva
do katastru nemovitostí na Katastrální úřad pro Středočeský kraj se sídlem v Praze,
katastrální pracoviště Mělník, včetně příslušných dokladů, a vyvinout k tomu potřebnou
souČinnost.

2. V případě, že Katastrální úřad pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, katastrální
pracoviště Mělník přeruší, a to z jakéhokoli důvodu, řízení o povolení zápisu vkladu
vlastnického práva k nemovitosti ve prospěch bytového družstva do katastru
nemovitostí, zavazují se smluvní strany k součinnosti při odstranění předmětných vad
za účelem realizace tohoto vkladu vlastnického práva, zejména, že uzavřou novou
smlouvu nebo dodatek stejného obsahu, která splní zákonné podmínky pro provedení
vkladu, případně, že na pokyn Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem
v Praze, katastrální pracoviště Mělník tuto smlouvu či návrh na vklad náležitě doplní.

3. Žádná smluvní strana není odpovědna za jakékoli nesplnění závazku dle této smlouvy,
pokud toto nesplnění či prodlení bylo způsobeno překážkou, která nastala nezávisle na
vůli povinné strany a bránila jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze nebo není možné
rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky mohla
odvrátit nebo překonat, a dále, že v době vzniku závazku tuto překážku nemohla reálně
předvídat (dále jen ,,Vyšší moc"). Odpovědnost za splnění závazku však nevylučuje
překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své
povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů.

4. Za Vyšší moc se pro účely této smlouvy, pokud splňují předpoklady uvedené
v předcházejícím odstavci, považují zejména:
a) přírodní katastrofy, požáry, zemětřesení, sesuvy půdy, povodně, vichřice nebo jiné

atmosférické poruchy značného rozsahu nebo
b) války, povstání, vzpoury, občanské nepokoje nebo stávky nebo
c) rozhodnutí nebo normativní akty orgánů veřejné moci, regulace, omezení, zákazy

nebo jiné zásahy státu, orgánů státní správy nebo samosprávy nebo
d) smluvní strana, která porušila, porušuje nebo předpokládá s ohledem na všechny

známé skutečnosti, že poruší svoji povinnost ze smlouvy a to v důsledku nastalé
události Vyššf moci, je povinna bezodkladně inforrnovat o takovém porušení nebo
události druhou smluvní stranu a vyvinout veškeré možné úsilí k odvrácení takové
události nebo jejích následků a k jejich odstranění.

5. Smluvní strany se zavazují při plnění této smlouvy vzájemně si poskytovat potřebnou
součinnost, vždy v souladu se smyslem a účelem smlouvy, v souladu s dobrými mravy
a tak, aby žádná ze smluvních stran neutrpěla neodůvodněnou újmu či škodu.

6. Smluvní strany si výslovně ujednávají, že každá situace, která nastane v době trvání této
smlouvy a po jejím skončení až do splnění veškerých závazků, které z ní nebo na jejím
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základě nebo v souvislosti s ní vznikly, bude řešena v duchu vzájemné spolupráce a
podle zásad uvedených v předchozím odstavci tohoto článku této smlouvy.

7. Pokud se jakýkoli závazek z této smlouvy ukáže jako neplatný nebo nevymahatelný
nebo se takovým kdykoli v době trvání této smlouvy stane, nebude to mít vliv na
platnost a vymahatelnost závazků ostatních. Smluvní strany se zavazují nahradit takový
závazek novým, platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude nejlépe
odpovídat předchozímu závazku.

8. Pokud tato smlouva neobsahuje nějaké ustanovení nebo nějaký závazek, jehož úprava
se ukáže pro vymezení práv a povinností smluvních stran jako odůvodněná, učiní
smluvní strany vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.

9. Vznikne-li po dobu platnosti této smlouvy mezi jejími stranami ve vztahu k této
smlouvě jakýkoli spor, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna písemně, doporučenou
poštou, požádat druhou smluvní stranu o zahájení jednání za účelem smírného řešení
sporu. Bude-li předložena písemná žádost o zahájení jednání za účelem smírného řešení
sporu, jsou smluvní strany povinny zahájit taková jednání nejpozději do 15 (patnácti)
kalendářních dnů od doručení takové žádosti. V pochybnostech se má za to, že žádost
byla doručena třetí den po jejím odeslání.

10. Správní poplatek za vklad vlastnického práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí
je dle dohody smluvních stran povinno zaplatit bytové družstvo.

11. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními zákona
č. 89/20 12 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V otázkách výslovně
neupravených touto smlouvou se použijí ustanovení zákona č. 89/20 12 sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnou formou, a to vzestupně
číslovanými oboustranně odsouhlasenými dodatky, jejichž platnost je podmíněna
podpisem všech Smluvních stran.

13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu.

14. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv
podle zákona č. 340/2015 sb., o registru smluv. Smlouvu zašle správci registru smluv
k uveřejnění měst. Zveřejnění této smlouvy v registm smluv je podmínkou účinnosti
této smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

15. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s hodnotou originálu. Jeden stejnopis
bude sloužit pro účely podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí, jeden stejnopis obdíží město a jeden stejnopis bytové družstvo.

16. Smluvní strany prohlašují, že uzavírají tuto smlouvu svobodně, za plného vědomí, že
veškeré v ní uvedené náležitosti j sou správné, úplné a pravdivé a že tato smlouva nebyla
uzavřena v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek pro kteroukoli ze
smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že si smlouvu pečlivě a důkladně
prostudovala, všem jejím ustanovením rozum?í, a že je tato smlouva prosta jakýchkoli
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nejasností. Na důkaz své pravé a svobodné vůle smluvní strany připojují k této smlouvě
své vlastnoruční ověřené podpisy.

V Kralupech nad Vltavou dne 20. 1. 2020 V Kralupech nad Vltavou dne 20. 1 . 2020

Prodávající: Kupující:

starosta

Město Kralupy nad Vltavou

Mgr. Kamil Hainc
předseda představenstva
Bytové družstvo Na Hrádku, družstvo

Mgr. Hana Bínová
místopředsedkyně představenstva
Bytové družstvo Na Hrádku, družstvo




