LTA\rY

SMĚNNÁ SMLOUVA
uzaťená

podle

2184 a násl. zákona ě. 89/2012 Sb.,
ve znění pozdějšíchp edpisri
(dále

j

oběans zákoník,

en,,občansk zékoniť)

č. smlouvy Povodí Vltavy: 183 91201

8-SML

Smluvní strany:
Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3l78l8, Smíchov, l50 00 Praha 5
statutrární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální editel
tČo: zogsg953, DIČ: CZ70889953
zápísv obchodním rejst íku: Městs soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
čísloričtu: 30003l 106412700
(dále jen,,Povodí Vltavy")
a

obec Bohunice

sídlo: Bohunice 36, 3 84 22 Ylachov o Ríezí
zastoupená: Stanislavem Frčkem, starostou
ICO: 005 82978
bankovní spojení: Komerčníbanka, &.s.
čísloričtu: 972728 1/01 00
(dále jen ,,Obec Bohunice")
(,,Povodí Vltavy" a ,,Obec Bohunice" společně jen ,,smlurmí strany")

uzavírají nížeuvedeného dne, měsíce a roku směnnou smlouvu (dále jen ,,smlouvďo) tohoto
zněni;

1.

L
Česká republika

je

vlastníkem

a Povodí Vltavy má podle zákona ě.

s

na

2.

7711997

Sb,

o státním podniku, ve znění pozdějších p edpisti (dále jen ,,zž <on o státním podnikť')
48 odst. 2 zákona é.2541200I Sb., o vodách a o změně někter ch zákonri
a v souladu
(vodní zékon), ve znění pozdějšíchp edpisti, právo hospoda
majetkem státu
zapsan}m u katastrálních u adťr
p íslušn
listech vlastnictví, mimo jiné

ch

it s

i s následujícím pozemkem:
pozemek parc. č.928t6, ostatní plocha, o v mě e 963 m2 v k. ri. Bohunice u Tvrzic,
zapsarrym ve ve ejném seznamu katastru nemovitostí (dále jen ,,katastr
nemovitostí") u Katastrálního u adu pro Jihočesk; kraj, Katastrální pracoviště
Prachatice, na Lisfu vlastrrictví ě. 309 pro katastrálníiuemí Bohunice u Tvrzic.

Pozemek parc. č. 928l6je p edmětem směny č. 1, dle této smlouvy.

1. Obec Bohunice

je

il.
vsouladu sridaji veden}mi vkatastru nemovitostí vlučn;m

vlastníkem pozemkri:
pozemek parc. č.946t2, vodní plocha, o q mě e 62 m2, v k.ri. Bohunice u Twzic
pozemku parc. č.946110, vodní plocha o q mě e 328 m2 v k.ri. Bohunice u Twzic
zapsanychv katastru nemovitostí u Katastrálního u adu pro Jihočesk} kraj,
Katastrální pracoviště Prachatice, na Listu vlastnictví č. 100l pro katastrální ízemí
Bohunice u Tvrzic.

.
o
2.

Pozemky parc. č. 94612,a946ll0jsou p edmětem směny č.2, dle této smlouvy.

ilI.
Povodí Vltavy a Obec Bohunice směňují nemovité věci uvedené v čl. I. a v čl. il. této
smlouvy tak, že:
a) Povodí Vltavy p ijímá do vlastnictví Českérepubliky, s právem hospoda it pro Povodí
Vltavy pozemek parc. č. 94612 a946110 v k. . Bohunice u Tvrzic, které jsou podrobně
speciťrkovány v č1. il. této smlouvy (dále jen,,p edmět směny č.2*).
b) Obec Bohunice p ijímá do svého vlastnictví pozemek parc. č. 92816 v k.ri. Bohunice
u Tvrzic, podrobně specifikovan; v č1. I., této smlouvy (dále jen ,,p edmět směny
č. 1").

Iv.

1. P

edmět směny č. 1 a p edmět směny č. 2 (společně dále jen ,,směňované pozemky") byly
oceněny zna|eckym posudkem č.6914-08912018, vypracovan}m dne 30.8.2018 panem
Ivanem Blažkem, znalcem pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady
nemovitostí (dále jen,,znaleck} posudek ").

sjednávají cenu p edmětu směny č. l
ětyŤicetšesttisícdeset korun česk}ch) bez DPH.

2. Smluvní strany

3. Smluvní strany

sjednávají cenu pedmětu směny

desettisícšestsetsedmdesát korun česk ch) bez DPH.

ve qfši 46 010 Kč (slovy:

ě.2 vevyši 10670 Kě

(slovy:

je

sjednocení vlastnickych a lžívacíchpráv
ke směňovanYm pozemkrim. P edmět směny č. 2, ktery na zéklalététo smlouvy nabude
do svého vlastnictví Česká republika s právem hospoda it pro Povodí Vltavy, jsou
pozemky, kter}mi procháaí regulovany povrchovy vodní tok ,,Dubsk} potok", IDVT
102391585 a Povodí Vltavy na nich eviduje stavbu zroku 1982, ev. č. DYT-00004772
,,DUBSKÝ POTOK BOHIJNICE'., upralujícíoteťené koryto vodního toku. P edmět
směny č. 1, kte4 na zžkladě této smlouvy nabude do vlastnictví Obec Bohunice, je
pozemek, na kterém se v současnédobě nacháaí místníkomunikace a kanalizace
v majetku obce. Žádny vodní tok ani stavba v majetku Povodí Vttavy se zde nenachézí.
Jedná se pro Povodí Vltavy o majetek zbytny.

4. Drivodem uzavíeni této smlouvy

5. P edmět

směny č. 1 je pro Povodí Vltavy nepot ebn . Nabídka p edmětu směny č. 1 byla
17c zékona o státním podniku zve ejněna dne 3.9.2018 nainternetovém
vsouladu
Portá]u ve ejné správy v rejst íku Nepot ebn; ch nemovi|fch věcí pod ID záznamu85203,
p ičemžpo dobu jednoho měsíce od zve ejnění této informace neprojevila žádná
orgatltzačni složka státu nebo jiná sátní orgarizace zájem o jeho p evzetí.

s

v.

1.

2.

3.

4.

Povodí Vltavy se zavazuje uhradit Obci Bohunice sjednanou cenu p edmětu směny č.2
bezhotovostním p evodem na zéklaďé faktury, která bude Obcí Bohunice vystavena do 15
kalendá ních dn ode dne nabytí platrrosti této smlouvy, se splatností do 21 kalendá ních
dnri ode dne jejího vystavení. Faktura bude doručena na adresu sídla Povodí Vltavy
uvedenou vzé aví téíosmlouvy. Nedojde-li krihradě ceny pedmětu směny č.2
nejpozději do 1 měsíce od podpisu této smlouvy smluvními stranami, má Obec Bohunice
právo od této smlouvy písemně odstoupit s činky k datu doručenípísemného odstoupení
na adresu sídla Povodí Vltavy uvedenou v zá avi této smlouvy.

Obec Bohunice se zavaztlje uhradit Povodí Vltavy cenu p edmětu směny č. 1
beáotovostním p evodem na zéklaďě ztílohovéfaktury, která bude Povodím Vltavy

vystavena do 15 kalendá ních dnri ode dne nabytí platnosti této smlouvy, se splatností
do 21 kalendá ních dnri ode dne jejího vystavení. Zálohová faktura bude doručena
na adresu sídla Obce Bohunice uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nedojde-li k ribradě
ceny p edmětu směny č. l nejpozději do 1 měsíce od sjednaného termínu splatnosti, má
Povodí Vltavy právo od této smlouvy písemně odstoupit s ričinky k datu doručení
písemného odstoupení na adresu sídla Obce Bohunice, uvedenou v zé aví této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že nák|ady za vyhotovení znaleckého posudku ve v ši
3 496 Kč bez DPH (4 230 Kč vč. DPH) a náklady spojené s rihradou správního poplatku
za podaní návrhu na vklad práv dle této smlouvy do katastru nemovitostí ve v ši
l 000 Kč (dále společně jen ,,ostatní naklady"), celkem tedy 5 230 Kě vč. DPH (slovy:
pětsícdvěstět icet korun

čes ch), budou hrazeny

rovn; m dílem.

Obec Bohunice se zavazuje uhradit Povodí Vltavy polovinu ostatních nákladri v celkové
vyši 2 615 Kč vč. DPH (slovy: dvatisícešestsetpatnáct korun českych), a to na základé
faktury, kterou vystaví Povodí Vltavy do 15 kalenda ních dn ode dne nabytí platnosti
této smlouvy. Splatnost faktury je do 2I kalendá ních dnri ode dne, kdy byla vystavena.
Fakturu zašle Povodí Vltavy Obci Bohunice na adresu uvedenou v zá :ťraví této
den doručenívyrozumění
smlouvy. Datum uskutečnění zdanitelného plnění
o provedeném vkladu práv dle této smlouvy do katastru nemovitostí. Povodí Vltavy
nejpozději do 15 kalendtá ních dn od tohoto data vystaví daňovy doklad na cenu
p edmětu směny č. 1.

je

1.

2.

vI.
Smlurmí strany prohlašují, že na p edmětu směny č. 1 a p edmětu směny č.2 neváunou
žádnédluhy, věcná b emena - služebnosti, zástavní práva, právo nájmu nebo jiné právní
povinnosti čízávady a že jim nejsou znétmy ani žádttéskutečnosti, na které by měly
druhou smluvní stranu upozornit.
Smluvní strany prohlašují, že je jim znélm právní i faktick stav směňoyan ch pozemkri
a takto Povodí Vltavy p edmět směny č. 2 p ijímá do vlastnictví Ceské republiky,
s právem hospoda it pro Povodí Vltavy a Obec Bohunice takto p ijímá do svého
vlastnictví p edmět směny č. 1.

3. K uzav

ení této smlouvy vydal k nakládaní s majetkem státu p edchozí souhlas zakladatel
Povodí Vltavy - Ministerstvo zemědělství dle platrrého Statutu Povodí Vltavy.

vII.

1.

Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad do katastru nemovitostí dle této smlouvy
podá Povodí Vltavy a o podání náwhu na vklad vyrozumí Obec Bohunice. Náklady

2.

3.

4.

spojené s podáním náwhu na vklad práv dle této smlouvy do katastru nemovitostí budou
uhrazeny v souladu s čl. V. této smlouvy.

Vlastnické právo ke směňovan m pozemkrim dle této smlouvy p echazi dnem nabytí
právní moci rozhodnutí o povolení vkladu vlastrrického práva Katastrálním ťt adem
pro Jihočesk kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, a to s ričiŇy ke dni podaní návrhu
na vklad. Smluvní strany jsou sv}mi právními projevy učiněn; mi v této smlouvě vazány
až do vydéutt tohoto rozhodnutí.

Daň znabytí nemovit}ch věcí bude uhrazena v souladu s ustanovením 1 odst. 1
zákonného opat ení Senátu č. 34012013 Sb., o daní znabytí nemovit}ch věcí, ve znéru

pozdějšíchp edpisri.

Obec Bohunice prohlašuje, že zétmérsměny nemovité věci uvedené v čl. il. této smlouvy

byl podle ustanovení zákona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní z ízení),ve znění
pozdějších p edpisti (dále jen ,,zákon o obcích"), schválen Zastupitelstvem Obce
Bohunice usnesením č. 6 ze dne 23.9.2018. Zámér směny byl zve ejněn vyvěšením na
u ední desce Obecního ri adu v Bohunicích v době od 25. 9. 2018 do 10. 10. 2018. Toto
prohlášení se činípodle 41, zékona č. 12812000 Sb. a povťuje se za doložku,
potwzuj ícísplnění podmínek zákona.

1

vilI.

.

2.

Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nicítžtíi obdržíPovodí Vltavy, jeden Obec
Bohunice a jeden stejnopis je určen pro p íslušn;i katastrální u ad.

Tuto smlouvu je možnéměnit pouze písemn; mi dodatky podepsan;imi zástupci obou
smluvních stran.

3.

Náležitosti smluvního vztahtt v této smlouvě q slovně neupravené se ídíp íslušn;mi

4.

Tato smlouva nabfvá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami, ričinnosti

5.

ustanoveními občanskéhozákoníku.

nabyvá smlouva dnem uhrazeru ceny směňovan; ch pozemkri smluvními stranami, a to
pozdějším datem.

Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzaťely na zákJadé vzájemného projednrání,
určitě, vážnéa srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné v le, a na drikaz
toho p ipojují své podpisy.

P ílohy: č. 1 - Doložkadle zékona o obcíchze dne 4.

y

praze dne

*$ *x?* Z l§

10. 2018

V Bohunicích dne ... . ;..!..?r..?.*{;}

Povodí Vltavy:

Obec Bohunice:

RNDr. Petr Kubala
generáIní editel
Povodí Vltayy, státní podnik

Stanislav Frček
starosta obce
obec Bohunice
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DoLožxn
ve znění PozdějŠÍch
dle ustanovení 4]. zákona č . 128 / 2000 Sb., o obcích ( obecní zÍÍzenÍ),
p edpisri

Uzav ení této směnné smlouvy bylo schváleno v souladu s 85 písm , a) zákorra
Zastupitelstvem
č. 128 l 2O0O Sb., o obcích 1 Óuelni zíízení), ve znění pozdějších p edpisri ,
obce Bohunice, dne 23 . 9 . 2018 usnesením č , 6

v Bohunicích dne

'il-,l,:
starostka obce
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