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 25. schůze Rady města Kuřimi konané dne 05.08.2015
Maringotka
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - smlouva

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - Starosta

Materiál zpracoval:

Mgr. Radim Novák, DiS.

Důvodová zpráva:
Vzhledem ke skutečnosti, že jedna z maringotek, která je využívaná pro dočasné ubytování sociálně
slabých občanů, je nadále neobyvatelná, požádal odbor OSVP o zakoupení náhradní maringotky.

Návrh na usnesení:
RM s c h v a l u j e uzavření kupní smlouvy s Josefem Flaxem, bytem [osobní údaj odstraněn] 664
43 Želešice, jejímž předmětem je nákup maringotky za 40.000 Kč pro dočasné ubytování sociálně
slabých občanů.
Termín plnění: 30. 9. 2015 (OSVP)

Vytvořeno 5.8.2015 12:40:20
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KUPNÍ SMLOUVA č. x/2015
uzavřená podle § 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších
předpisů mezi těmito smluvními stranami

1. Josef Flax, r.č.:
bytem :
664 43 Želešice
bankovní spojení: č.ú.: 4207969001/5500
(dále jen „Prodávající“)
a
2. Město Kuřim
se sídlem: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČ: 00281964
jehož jménem jedná Mgr. Ing. Drago Sukalovský
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kuřim
číslo účtu: 22824641/0100
(dále jen „Kupující“)
výše uvedené strany jsou dále též označovány jako „smluvní strany“

I.
Úvodní ustanovení
„Prodávající“ tímto prohlašuje, že je výhradním vlastníkem maringotky, blíže
specifikované v článku II. této smlouvy a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by
bránily jejímu prodeji.
Touto smlouvou „Prodávající“ prodává a „Kupující“ kupuje předmět prodeje
specifikovaný dále.

II.
Předmět prodeje
Předmětem prodeje je maringotka tovární výroby typu bugár. (dále jen
“maringotka“). Přílohu č. 1 této smlouvy tvoří fotografie předmětu prodeje.
III.
Kupní cena
Kupní cena se stanovuje dohodou smluvních stran, a to na částku ve výši 40 000,- Kč,
slovy čtyřicet tisíc korun českých.
Kupní cena bude uhrazena do 11. 8. 2015. na účet prodávajícího.

IV.
Prohlášení kupujícího
Kupující tímto prohlašuje, že byl podrobně seznámen se stavem prodávané
maringotky.
V.
Nabytí vlastnického práva
K nabytí vlastnického práva k maringotky „Kupujícím“ došlo podpisem této smlouvy
oběma smluvními stranami.
VI.
Závěrečná ustanovení
Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno
vyhotovení obdrží „Prodávající“ a dvě vyhotovení „Kupující“.
Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Kuřimi č. …/2015 ze dne 5. 8.
2015.
Obě strany si navzájem prohlašují, že tato smlouva byla sepsána dle jejich pravé a
svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy:

V Kuřimi dne:
Prodávající :

Kupující :

..................................................

.......................................................

Příloha č. 1
Maringotka typ Bugár včetně vnitřního vybavení

