Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000
Sb.,o obcích v platném znění.
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Příspěvek do 22. schůze Rady města Kuřimi konané dne 15.07.2015
Kupní smlouva o prodeji vozidla - knihovna
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - kupní smlouva - auto knihovna

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - Starosta

Materiál zpracoval:

Mgr. Alena Zimmermannová - Tajemnice

Důvodová zpráva:
Městská knihovna Kuřim - regionální knihovna, potřebuje pro své účely (rozvoz knih v regionu)
zakoupit osobní automobil. Byla vybrána škoda fabia 1,2 HTP, rok výroby 2013, najeto 21.300 km, za
cenu 199.650 Kč vč. DPH. Doporučujeme schválit přiloženou kupní smlouvu.
Automobil bude hrazen z finančních prostředků na provoz knihovny.

Návrh na usnesení:
RM s o u h l a s í s uzavřením kupní smlouvy o prodeji ojetého motorového vozidla Škoda Fabia,
1,2 HTP, s panem Lukášem Burianem, IČ 87041791, Brněnská 1258/7, Kuřim, za cenu 199.650 Kč
vč. DPH.
Termín plnění: 31. 8. 2015 (KÚ)

Vytvořeno 15.7.2015 11:40:53
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Kupní smlouva
o prodeji ojetého motorového vozidla
uzavřená dle § 2079 a násl. občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Prodávající
Lukáš Burian,
IČ: 87041791,
Brněnská 1258/7, Kuřim, 664 34
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 43-3358790207/0100
(dále jako „prodávající")
a
Kupující
Název: Město Kuřim, zastoupené starostou města Mgr. Ing. Dragem Sukalovským
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim,
IČ: 00281964
DIČ: CZ00281964
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 22824641/0100
zástupce ve věcech technických: Mgr. Pavel Matějíček, mob. 777 363 616
(dále jako „kupující")
I .
Úvodní ustanovení
1.1. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem tohoto ojetého osobního automobilu:
Značka: Škoda
Model - Motor: Fabia 1,2 HTP
RZ: 3AR5366
Rok výroby, (datum první registrace): 16.09.2013
Stav tachometru: 21300 km
Barva: modrá
VIN: TMBJH25J7D3073185
obsah motoru: 1198 ccm3
(dále jen „automobil“)
II.
Předmět smlouvy a kupní cena
2.1 Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že odevzdá kupujícímu výše popsaný automobil
včetně příslušenství a umožní mu nabýt vlastnické právo. Kupující se zavazuje, že automobil
převezme a zaplatí kupní cenu.
2.2 Kupní cena za automobil je stanovena dohodou smluvních stran a činí 199 650,- Kč
(jednostodevadesátdevětšestsetpadesát korun českých).
2.3 Kupující uhradí kupní cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:
43-3358790207/0100 do 5-ti pracovních dnů od doručení originálních dokladů.
2.4 Kupující splní svou povinnost k úhradě kupní ceny okamžikem, kdy bude příslušná
částka odepsána z jeho bankovního účtu.
2.5. Bude-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny, je povinen prodávajícímu uhradit
smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý den prodlení.
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III.
Předání předmětu koupě
3.1 Kupující převezme automobil do 14-ti dnů od podpisu této smlouvy a to prostřednictvím
svého zástupce ve věcech technických na adrese: Jungmannova 968/75, Kuřim, 664 34.
O předání automobilu sepíší strany předávací protokol.
3.2 Při předání automobilu umožní prodávající kupujícímu prohlídku automobilu,
zkušební jízdu a předá kupujícímu všechny nezbytné doklady, zejména velký technický
průkaz, malý technický průkaz, 2x klíče od auta, servisní knížku. Nebude-li možné
z důvodů následných správních úkonů předat originály potřebných dokladů, předá
kupující fotokopie a originály zašle bez zbytečného odkladu po provedení správních
úkonů formou doporučeného dopisu.
3.3. Vlastnické právo nabývá kupující okamžikem převzetí automobilu a současně na něj
přechází nebezpečí škody.
IV.
Odpovědnost za vady

4.1 Kupující je povinen se při převzetí automobilu seznámit s jeho technickým stavem.
Pokud bude automobil vykazovat zjevné vady, není kupující povinen automobil převzít do
doby jejich odstranění.
4.2 Prodávající prohlašuje, že neví o žádných vadách automobilu, na které by měl kupujícího
upozornit a jeho stav odpovídá běžnému opotřebení odpovídající roku výroby a počtu
najetých kilometrů.
4. 3 Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
V.
Ustanovení společná a závěrečná
5.1 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva může být měněna pouze formou písemného
dodatku.
5.2 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku, kdy druhá strana připojí svůj
podpis.
5. 3 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž jedno vyhotovení obdrží
prodávající a dvě kupující. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na
základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných
podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5.4. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města Kuřim č. …. /2015 ze dne
15. 07. 2015.

V Kuřimi dne 15.07.2015

V Kuřimi dne 15.07.2015

Prodávající:

Kupující:

………………………………….
Lukáš Burian

………………………………………
Mgr. Ing. Drago Sukalovský

