Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
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Příspěvek do 3. schůze Rady města Kuřimi konané dne 02.02.2022
Kupní smlouva na nový automobil Suzuki Vitara
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - návrh kupní smlouvy anonym

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Bc. Jitka Chaloupková - referent - správa majetku

Vedoucí odboru:

Mgr. Jana Viktorinová - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Předmětem kupní smlouvy je pořízení vozidla Suzuki Vitara 1,4 BoosterJet Elegance AllGrip Hybrid
MY21 za cenu 609.900 Kč včetně DPH pro potřeby odboru investičního MěÚ Kuřim. Cena obsahuje
dodávku vozidla Suzuki Vitara (viz předmět smlouvy) vč. sady na opravu pneumatiky, povinné výbavy
+ sady žárovek. Další příslušenství k vozidlu bude hrazeno samostatnou fakturou.
Materiál připravil OMP na základě požadavku vedoucího odboru investičního MěÚ Kuřim, který ve
výše uvedené záležitosti zastoupí město Kuřim ve věcech technických.

Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
uzavření kupní smlouvy na nový automobil se společností AUTO Pečinka, s. r. o., se sídlem
Novoměstská 37, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČO 01495712, jejíž předmětem je pořízení
vozidla Suzuki Vitara 1,4 BoosterJet Elegance AllGrip Hybrid MY21 za cenu 609.900 Kč včetně
DPH.
Termín plnění: 31.03.2022
Zodpovídá: Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Vytvořeno 04.02.2022 10:42:41
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KUPNÍ SMLOUVA NA NOVÝ AUTOMOBIL
Suzuki Vitara

I. Smluvní strany:
AUTO Pečinka, s. r. o.
autorizovaný prodej a servis vozů Suzuki
Novoměstská 37
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČ: 01495712, DIČ: CZ01495712
Zastoupena: Miroslav Pečinka – jednatel
Kontaktní osoba:
(dále jen jako "prodávající")
a
MĚSTO KUŘIM
Jungmannova 968/75
664 34, Kuřim
IČ: 00281964, DIČ: CZ00281964
Zastoupeno: Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta
Kontaktní osoba: Stanislav Bartoš, tel.: + 420 606 705 879
(dále jen jako "kupující")

Prodávající se zavazuje kupujícímu odevzdat níže specifikovaná vozidla a umožnit mu nabýt
vlastnické právo k těmto vozidlům a kupující se zavazuje vozidla převzít a zaplatit
prodávajícímu kupní cenu.
II. Specifikace předmětu smlouvy – vozidel:
1. Suzuki Vitara 1,4 BoosterJet Elegance AllGrip Hybrid MY21,
VIN: TSMLYED1S00A71156
Motor: 1373 ccm, 95 kW, benzín
Pohon: 4 x 4
Převodovka: manuální 6 st.
Barva: bílá perleťová

Specifikace vozidla a příslušenství je součástí předávacího protokolu k vozidlu.
III. Kupní cena a platební podmínky
Kupní cena za vozidlo činí 609.900,- Kč vč. DPH (slovy šest set devět tisíc devět set korun
českých). Cena obsahuje dodávku vozidla Suzuki Vitara (viz předmět smlouvy) vč. sady na
opravu pneumatiky, povinné výbavy + sady žárovek. Další příslušenství k vozidlu bude
hrazeno samostatnou fakturou.
Předmět smlouvy bude hrazen bankovním převodem na účet prodávajícího. Po připsání platby
na účet prodávajícího bude vystavena zálohová faktura a poté vyúčtovací faktura – daňový
doklad.
IV. Podmínky dodávky předmětu smlouvy
Předmět smlouvy bude předán v sídle prodávajícího na adrese Novoměstská 37, 593 01
Bystřice nad Pernštejnem dne.................. v ...........hod.
Zástupci kupujícího bude předána veškerá dokumentace k vozidlu vč. originálu faktur a bude
mu prodávajícím vysvětleno ovládání vozidla. K tomuto úkonu bude vyhotoven předávací
protokol, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran.
Prodávající prohlašuje, že prodaný předmět smlouvy nemá žádné právní ani jiné vady, které
by bránily jeho řádnému užívání.
V. Záruka
Na vozidlo, které je předmětem této smlouvy, je poskytnuta tovární záruka 3 roky nebo
100.000 km, podle skutečnosti, která nastane dříve. Na prorezavění karoserie pak 12 let
záruka.
Kupující bere na vědomí, že podmínkou uplatnění a uznání záruky na předmět smlouvy je
jeho pravidelné servisovaní v autorizovaném servisu Suzuki po ujetí každých 15.000 km nebo
uplynutí 12 měsíců, podle toho, co nastane dříve. Další povinnosti údržby ze strany
kupujícího jsou specifikovány v servisní knížce, která bude ke každému vozidlu předána
společně s dokumentací vozidla.

VI. Smluvní ujednání
Na základě podpisu této smlouvy kupující prohlašuje, že si kupuje vozidlo jako konečný
zákazník a zavazuje se toto vozidlo po dobu 6 měsíců od data první registrace neprodat. V

případě porušení tohoto pravidla musí kupující vrátit slevu poskytnutou při nákupu vozového
parku a uhradit pokutu ve výši 10 % z kupní ceny vozidla.
Na základě podpisu této smlouvy kupující souhlasí, že prodávající nebo jeho zástupce má
právo v předem dohodnutém termínu zkontrolovat dodržování této smlouvy. Kupující
souhlasí, že při procesu kontroly bude spolupracovat. Nespolupráce bude také považována za
porušení smlouvy, a to se všemi důsledky.
VII. Závěrečná ujednání
Smlouva je platná dnem podpisu poslední smluvní stranou.
Účinnost smlouvy nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) dnem
uveřejnění v registru smluv.
Výklad smluv a všechny právní poměry z těchto smluv vyplývajících, se řídí českým právem.
Jazykem smluv a všech jednání je čeština. Všechny spory, vzniklé z této smlouvy nebo v
souvislosti s ní, budou smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou.
Vady ve smlouvě výslovně neupravené a z ní vyplývající, se řídí právní úpravou obsaženou v
občanském zákoníku.
Změny nebo dodatky k této smlouvě jsou platné pouze tehdy, jsou-li učiněny písemnou
formou a odsouhlaseny smluvními stranami.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom oboustranně podepsaném vyhotovení.
Oprávnění zástupci smluvních stran po přečtení textu smlouvy prohlašují, že smlouva je
sepsána určitě, vážně a srozumitelně, v souladu s jejich svobodnou a pravou vůlí. Smluvní
strany dále potvrzují, že si smlouvu přečetly, že byla sjednána svobodně a vážně a nebyla
ujednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují
svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany
se dohodly, že celý text smlouvy bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický
obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město
Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.

V............................. dne.......................

..........................................
Miroslav Pečinka
jednatel
"prodávající"

V.............................dne............................

.........................................
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta
"kupující"

