
SMĚNNÁ SMLOUVA č. 01/2021
(dále jen „Smlouva“) uzavřená dne ..........

MEZI:

Město Hodkovice nad Mohelkou, nám. T.G. Masaryka 1, IČO: 00262820, se sídlem nám. T.G.Masaryka 1, Hodkovice nad Mohelkou 46342, zastoupené starostkou města Ing. Markétou Khauerovou
,(dále jen „Strana 1“);
a
REKA PLUS,s.r.o., IČO: 25001671, se sídlem Dlouhá 246/6, Jablonec nad Nisou
466 01, zastoupená  jednatelkou firmy Mgr. Terezou Hanušovou, 
(dále jen „Strana 2“).

(Strana 1 a Strana 2 společně jen jako „Strany“, samostatně též jako „Strana“.)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
Strana 1 je výlučným a neomezeným vlastníkem Nemovitostí 1 pozemkové parcely č. 1447/3 o výměře 294 m2, zeleň/ostatní plocha, v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou obec Hodkovice nad Mohelkou a pozemkové parcely č. 1755/1 o výměře 9990 m2, jiná plocha/ostatní plocha, v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, obec Hodkovice nad Mohelkou. Pozemky jsou zapsané u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj na listu vlastnictví 1.
(jak je tento pojem definován níže).

Strana 2 je výlučným a neomezeným vlastníkem Nemovitostí 2 a to pozemková parcela č. 
2022 o výměře 413 m2, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, obec 
Hodkovice nad Mohelkou. Pozemek je zapsaný u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj na
listu vlastnictví č. 1027. (jak je tento pojem definován níže).
Strana 1 si přeje nabýt vlastnické právo k Nemovitostem 2 a Strana 2 si přeje nabýt
vlastnické právo k Nemovitostem 1.

Za podmínek stanovených v této Smlouvě Strana 2 souhlasí s převodem vlastnického práva k 
Nemovitostem 2 na Stranu 1 a Strana 1 souhlasí s převodem vlastnického práva k 
Nemovitostem 1 na Stranu 2.

BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:

1. PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM 1
1.1 Strana 1 převádí na Stranu 2 vlastnické právo k následujícím nemovitostem (dále jen „Nemovitosti 1“):
-   část pozemkové parcely č. 1447/3 díl e+f o výměře 7,04 m2 a část pozemkové parcely č. 1755/1 díl g+h o výměře 0,03 m2 ve prospěch dílu i pozemkové parcely č. 2022 podle Geometrického plánu pro změnu hranic pozemků č. 1709-86/2021, ze dne 21.10.2021 pod č.j. 133/2021 a ověřeného dne 25.10.2021 včetně veškerých součástí a příslušenství, vše v katastrálním území Hodkovice nad Mohelkou, obec Hodkovice nad Mohelkou, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, na listu vlastnictví č. 1.
1.2 Strana 2 přijímá od Strany 1 vlastnické právo k Nemovitostem 1, včetně veškerých součástí a příslušenství Nemovitostí 1.

2. PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM 2
2.1 Strana 2 převádí na Stranu 1 vlastnické právo k následujícím nemovitostem (dále jen „Nemovitosti 2“):
- část pozemkové parcely č. 2022 a to díl b+c+d o výměře 8,03 m2 ve prospěch dílu a pozemkové parcely č.1755/1 podle Geometrického plánu pro změnu hranic pozemků č. 1709-86/2021, ze dne 21.10.2021 pod č.j. 133/2021 a ověřeného dne 25.10.2021 včetně veškerých součástí a příslušenství, vše v katastrálním území Hodkovice nad Mohelkou, obec Hodkovice nad Mohelkou, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, na listu vlastnictví č. 1027.
Součástí pozemkové parcely č. 2022 je stavba č.p. 544.
2.2 Strana 1 přijímá od Strany 2 vlastnické právo k Nemovitostem 2, včetně veškerých součástí a příslušenství Nemovitostí 2.

3. CENA
Cena za převod vlastnického práva k Nemovitostem 1 byla Stranami sjednána ve výši 0,– Kč (slovy: nula korun českých) a cena za převod vlastnického práva k Nemovitostem 2 byla Stranami sjednána ve výši 0,– Kč (slovy: nula korun českých).

4. VYROVNÁNÍ

S ohledem na skutečnost, že Cena 1 je shodná s Cenou 2, žádná ze Stran není povinna uhradit druhé Straně jakékoli vyrovnání.

5. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ NEMOVITOSTÍ
5.1 Strana 1 předá a Strana 2 převezme Nemovitosti 1 a Strana 2 předá a Strana 1 převezme Nemovitosti 2 do třiceti (30) kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy. 
5.2 V den uzavření této Smlouvy Strana 1 předá Straně 2 veškerou dokumentaci, kterou má k dispozici ve vztahu k Nemovitostem 1, a Strana 2 předá Straně 1 veškerou dokumentaci, kterou má k dispozici ve vztahu k Nemovitostem 2.

6. PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA
6.1 Strana 1 se stane vlastníkem Nemovitostí 2 a Strana 2 se stane vlastníkem Nemovitostí 1 zápisem vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, a to se zpětným účinkem ke dni, kdy byl návrh na vklad doručen katastrálnímu úřadu. 
6.2 Strana 1 je povinna zaplatit daň z nabytí nemovité věci ve vztahu k převodu vlastnického práva k Nemovitostem 2 a Strana 2 je povinna zaplatit daň z nabytí nemovité věci ve vztahu k převodu vlastnického práva k Nemovitostem 1 v souladu s příslušnými právními předpisy.

7. VKLAD DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ
7.1 Podání návrhu na vklad vlastnického práva k Nemovitostem 1 a k Nemovitostem 2 podle této Smlouvy příslušnému katastrálnímu úřadu zajistí Strana 2 do pěti (5) dnů ode dne účinnosti této Smlouvy. Návrh na vklad bude podepsán všemi Stranami při podpisu této Smlouvy. Správní poplatek za podání návrhu na vklad uhradí  Strana 2. 

8. PROHLÁŠENÍ STRANY 1
8.1 Strana 1 prohlašuje a zaručuje Straně 2, že (dále jen „Prohlášení Strany 1“):
8.1.1 byla řádně založena, platně existuje a je plně způsobilá uzavřít tuto Smlouvu a plnit povinnosti z ní vyplývající;
8.1.2 získala všechna oprávnění a souhlasy vyžadované platnými právními předpisy k uzavření této Smlouvy a plnění závazků zde uvedených;
8.1.3 není ve stavu úpadku ani tento stav nehrozí;
8.1.4 nebylo proti ní zahájeno (ani nehrozí zahájení) řízení o výkon rozhodnutí a neexistují okolnosti, které by vedly nebo mohly vést k zahájení tohoto řízení;
8.1.5 je výlučným a neomezeným vlastníkem všech Nemovitostí 1;
8.1.6 nabyla vlastnické právo k Nemovitostem 1 řádně;
8.1.7 neexistují jakákoli omezení vlastnického práva k Nemovitostem 1 (zejména věcná břemena, právo stavby, předkupní právo) ani jakákoli přednostní práva, výhrady, zákazy zcizení nebo zatížení nebo jakákoli jiná omezení dispozičního práva týkající se Nemovitostí 1 nebo jakékoli jejich části;
8.1.8 neposkytla žádné osobě jakékoli právo užívat, spoluužívat (včetně pronájmu, pachtu a výměnku) nebo držet Nemovitosti 1 nebo jakoukoli jejich část, které by byly platné a závazné v den uzavření této Smlouvy nebo by nabyly platnosti nebo závaznosti po tomto dni; a 
8.1.9 na Nemovitostech 1 ani na žádné jejich části nevázne jakékoli zástavní právo a neexistují žádné skutečnosti, které by zapříčinily nebo by mohly zapříčinit vznik zákonného zástavního práva ve vztahu k Nemovitostem 1 nebo jakékoli jejich části. 
8.2 Strana 1 Straně 2 neprodleně uhradí veškeré škody, náklady a výdaje, které jí vzniknou z důvodu, že jakékoli Prohlášení Strany 1 se ukáže být nepravdivým nebo neúplným. 
8.3 Strana 1 se dále zavazuje, že veškerá Prohlášení Strany 1 budou do převodu vlastnického práva k Nemovitostem 1 na Stranu 2 podle této Smlouvy pravdivá a plně účinná s výjimkou těch Prohlášení Strany 1, k jejichž změně dojde v důsledku jednání Strany 2.

9. PROHLÁŠENÍ STRANY 2
9.1 Strana 2 prohlašuje a zaručuje Straně 1, že (dále jen „Prohlášení Strany 2“):
9.1.1 byla řádně založena, platně existuje a je plně způsobilá uzavřít tuto Smlouvu a plnit povinnosti z ní vyplývající;
9.1.2 získala všechna oprávnění a souhlasy vyžadované platnými právními předpisy k uzavření této Smlouvy a plnění závazků zde uvedených;
9.1.3 není ve stavu úpadku ani tento stav nehrozí;
9.1.4 nebylo proti ní zahájeno (ani nehrozí zahájení) řízení o výkon rozhodnutí a neexistují okolnosti, které by vedly nebo mohly vést k zahájení tohoto řízení;
9.1.5 je výlučným a neomezeným vlastníkem všech Nemovitostí 2;
9.1.6 nabyla vlastnické právo k Nemovitostem 2 řádně;
9.1.7 neexistují jakákoli omezení vlastnického práva k Nemovitostem 2 (zejména věcná břemena, právo stavby, předkupní právo) ani jakákoli přednostní práva, výhrady, zákazy zcizení nebo zatížení nebo jakákoli jiná omezení dispozičního práva týkající se Nemovitostí 2 nebo jakékoli jejich části; 
9.1.8 neposkytla žádné osobě jakékoli právo užívat, spoluužívat (včetně pronájmu, pachtu a výměnku) nebo držet Nemovitosti 2 nebo jakoukoli jejich část, které by byly platné a závazné v den uzavření této Smlouvy nebo by nabyly platnosti nebo závaznosti po tomto dni; a 
9.1.9 na Nemovitostech 2 ani na žádné jejich části nevázne jakékoli zástavní právo a neexistují žádné skutečnosti, které by zapříčinily nebo by mohly zapříčinit vznik zákonného zástavního práva ve vztahu k Nemovitostem 2 nebo jakékoli jejich části. 
9.2 Strana 2 Straně 1 neprodleně uhradí veškeré škody, náklady a výdaje, které jí vzniknou z důvodu, že jakékoli Prohlášení Strany 2 se ukáže být nepravdivým nebo neúplným. 
9.3 Strana 2 se dále zavazuje, že veškerá Prohlášení Strany 2 budou do převodu vlastnického práva k Nemovitostem 2 na Stranu 1 podle této Smlouvy pravdivá a plně účinná s výjimkou těch Prohlášení Strany 2, k jejichž změně dojde v důsledku jednání Strany 1.

10. ODSTOUPENÍ
Aniž by bylo dotčeno právo Strany 1 odstoupit od této Smlouvy ze zákonných důvodů.
Strana 1 je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě, že: 
 10.1.1 kterékoli z Prohlášení Strany 2 se ukáže být nepravdivé nebo neúplné; nebo 
 10.1.2 dojde k porušení závazku Strany 2 podle Odstavce 9.2 nebo 9.3 této Smlouvy; 

 Strana 2 je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě, že: 
 10.2.1 kterékoli z Prohlášení Strany 1 se ukáže být nepravdivé nebo neúplné; nebo 
 10.2.2 dojde k porušení závazku Strany 1 podle Odstavce 8.2 nebo 8.3 této Smlouvy; nebo 

11. ROZHODNÉ PRÁVO
Tato Smlouva a její platnost se budou řídit právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Strany vylučují aplikaci (i přiměřenou) ustanovení § 2108 a § 2126 Občanského zákoníku na tuto Smlouvu a na veškerá práva a veškeré povinnosti Stran vzniklé na základě této Smlouvy.

12. VÝŠE KUPNÍ CENY
Strany prohlašují, že je jim známa skutečná cena Nemovitostí 1 a Nemovitostí 2, s výší Ceny 1 a Ceny 2 souhlasí a vzdávají se práva podle ustanovení § 1793 Občanského zákoníku.

13. POČET VYHOTOVENÍ
Tato Smlouva je uzavírána ve třech (3) vyhotoveních, přičemž každá Strana obdrží po jednom (1) vyhotovení a jedno (1) vyhotovení je určeno katastrálnímu úřadu jako příloha návrhu na vklad vlastnického práva podle této Smlouvy do katastru nemovitostí.

14. PLATNOST A ÚČINNOST
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední Stranou.
Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Hodkovice nad Mohelkou na veřejném zasedání dne…………….usnesením č. …………….. 
Záměr směnit tyto pozemky byl 15 dnů zveřejněn : …………………………………………



NA DŮKAZ ČEHOŽ připojují Strany vlastnoruční podpisy:

Datum: .......... 					Datum: ..........



--------------------------------------------               --------------------------------------------   
Ing. Markéta Khauerová                             Mgr. Tereza Hanušová  
starostka města                                      jednatel firmy REKA PLUS, s.r.o.       


