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Atutérni mésto Ostrava \

něstský obvod Mariánské Hory a Hulváky bm llO uva

Kupní smlouva

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
 

samaamamasaOaava lllllllllll111IllllIlllllllllIllIllllllllllllllll11111111
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava-Mariánské Hory OVGGPGGSQTNG

Zastoupené Ing. arch, Lianou Janáčkovou, starostkou

 

IČ: 00845451

DIČ: C200845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,

okresní pobočka Ostrava-Mariánské Hory

Číslo účtu: 19-1649321399/0800

dále jen PRODAVAJiCi *

a

Autodružstvo Frýdek - Místek

Beskydská 704, Místek, 738 01 Frýdek—Místek

Doručovací číslo: 73802

zastoupené Leošem Penčákem, předsedou družstva

lČzv 190 14 856

DIC: 9219014856

Peněžní ústav: CSOB a.s.

Číslo účtu: 254517587/0300

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 134

dále jen KUPUJÍCÍ

_Cčasah smlouvy
  

čl. I.

Předmět smlouvy

1. Prodávající prodává a kupující tímto přij ímá do vlastnictví osobní automobil hatchback

Značka 21 typ: Škoda Fabia Combi, 6Y

VIN: TMBJY46Y944008677

Uvedení do provozu: 22.12.2003

Registrační značka: 2T6 7757

Číslo TP: BF 523968

STK platná do: 27.04.2018

Počet ujetých kilometrů: 105.230 km k 02.06.2017

QS‘TRAVA! ! !

MARIÁN'SKÉ HORY

A HULVAKY  



 

if „
__ É—

Statutární město Ostrava
© .

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
“3 ll fl lo U \!

čl. II.

Prohlášení prodávajícího

1. Prodávající prohlašuje. žeje majitelem výše uvedeného předmětu smlouvy. Prodávající dale prohlašuje.
že při předání vozidla seznámil kupujícího stechnickým stavem vozidla a uvedl všechny viditelné
ískryté vady vozidla jemu známé a také okolnosti. jejíchž důsledkem by se vozidlo mohlo stát
pro kupujícího neupotřebitelným. & to především zhlediska škod. které by kupující důsledkem
ncpravdivosti těchto údajů utrpěl. Dale prohlašuje. že na vozidle nevziznou žádne leasingové smlouvy.
zástavní práva ajiné nároky osob a společností_ a že vozidlo nebylo odcizeno.

čl. III.

Prohlášení kupujícího

l. Prohlašujc. Že přebírá vůz s výbavou a příslušenstvím uvedeným v příloze ! této smlouvy a v takovém
stavu, sjakým b_vl seznámemjak stojí a leží. Prohlašuje. že si předmět koupe řadně prohlédl a podpisem
smlouvy potvrzuje. že jeho stav odpovídá stáří vozidla a počtu najetých kilometrů. Vyjma viditelných
drobných poškození karoserie. na které prodávající upozornil kupujícího a kupující při wnaložení
obvyklé pozornosti zjistil.

čl. IV.

Předání vozu

1. Strany se dohodly, že předání vozidla vč. dokladů bude realizováno až po prokazatelné úhradě kupní
ceny na účet prodávajícího.

2. O předání předmětu smlouvy bude vyhotoven předávací protokol.

čl. V.

Kupní cena

1. Celková dohodnutá cena vozidla činí: 36.000,00 Kč

Slovy: třicet šest tisíc korun českých

2. Kupní cena bude uhrazena kupujícím, a to na základě vystavené faktury prodávajícího. na účet uvedený
v záhlaví této smlouvy. nejpozději do 25.08.20l7. Kupující se zavazuje uvést při platbě VS 5137, jinak
platba nebude přiřazena a bude považována za neprovedenou.

3. Kupující dále uhradí náklady spojené s prodejem předmětu smlouvy, tj. poplatek za zapis kupujícího
jako nového držitele do příslušné evidence motorových vozidel, popr. i náklady na pořízení znaleckého
posudku na ocenění předmětu smlouvy.

čl. VI.

Závěrečná ujednam

3. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na zaklade souhlasu obou stran.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, při čemž každá ze stran obdrží

po dvou vyhotoveních.

5. Tato smlouva nabývá platností i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
6. Smluvní strany prohlašují. že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že s jejím obsahem bezvýhradně

souhlasí a na důkaz této své svobodné vůle připojuji své podpisy.
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čl. VII.

Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění

pozdějších předpisů:

0 uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 60. schůzi

konané dne 29.05.2017 pod usnesením č. l958/RMOb-MH/1418/60.

Za prodávajícího

 

Datum: -5 “05“ 2017

M isto:
 

 

Za kupujícího

 

Datum:
 

Místo:
„„

   předseda
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