KUPNÍ SMLOUVA č. 026/02/16
na prodej přebytečného movitého majetku
Zlínský kraj
Zlín, tř. Tomáše Bati č.21
IČ: 70891320
zastoupen na základě zřizovací listiny ze dne 12. 9. 2001 organizací
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
K majáku 5001, 761 23 Zlín
IČ: 70934860
zastoupena: Ing. Bronislav Malý, ředitel
zástupce ve věci kupní smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, provozně-technický náměstek
(dále jen prodávající)
a
STRABAG a. s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Prováděcí oblast:
STRABAG a.s., Oblast Východ, se sídlem Příluky 386, 760 01 Zlín
IČ: 60838744
zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Adam Beneš, ředitel Oblasti Východ
xxxxxxxxxxxxxxx., ekonom Oblasti Východ
(na základě plné moci ze dne 25. 2. 2014)
zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx, vedoucí PJ Uh. Hradiště
(dále jen kupující)
uzavřeli kupní smlouvu na prodej přebytečného movitého majetku.
I.
Předmět smlouvy
Prodávající jako výlučný vlastník prodává a kupující kupuje do svého vlastnictví opotřebovaný
přebytečný movitý majetek (dále jen přebytečný movitý majetek), a to stavební materiál získaný
při reprodukci silničního majetku při realizaci díla: „OBNOVA POVRCHŮ VOZOVEK SILNIC
II. A III. TŘÍDY VE ZLÍNSKÉM KRAJI V LETECH 2014-2016, ČÁST: OKRES UHERSKÉ
HRADIŠTĚ“, III. etapa v roce 2016“.
Přebytečným movitým majetkem je vyfrézovaná živičná drť v množství 773,98 tun. Vyfrézovaná
živičná drť je oceněna reprodukční pořizovací cenou, tj. cenou, za kterou by byl majetek pořízen v
době, kdy se o něm účtuje a v té kvalitě, v jaké je nabízen k odprodeji.
Prodávaný přebytečný movitý majetek je pro hospodaření se silnicemi ve vlastnictví Zlínského
kraje nadbytečný a Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace Zlín, K majáku 5001
(dále jen ŘSZK) jej nadále nepotřebuje k plnění svých úkolů při výstavbě, opravách, nebo údržbě
silnic II. a III. třídy, jejích součástí a příslušenství.
ŘSZK nabídlo výše popsaný přebytečný movitý majetek v rámci hospodaření Zlínského jiným
právním subjektům v majetku Zlínského kraje a o tento majetek žádný z nich neprojevil zájem.
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II.
Výše a splatnost kupní ceny
Kupní cena je stanovena dohodou ve výši obvyklé v místě a čase, tj. ve výši Kč 80/tunu.
Celkem kupní cena
DPH 21 %
Cena vč. DPH

61 918,00 Kč
13 003,00 Kč
74 921,00 Kč

Faktura mající náležitosti daňového dokladu bude prodávajícím vystavena do 3 pracovních dnů po
podepsání písemného předávacího protokolu. Kupní cena bude kupujícím zaplacena na základě
faktury prodávajícího do 30 pracovních dnů ode dne doručení faktury, a to převodem peněžních
prostředků na účet prodávajícího vedený u xxxxxxxxxxxxxxxx. Podkladem pro vystavení
daňového dokladu (faktury) bude předávací protokol podepsaný smluvními stranami.
III.
Termín dodání
Prodávající fyzicky předá a kupující převezme předmět kupní smlouvy v místě stavby, tj. na
silnicích III/42822 a II/427. Množství materiálu vychází z výměry frézování povrchu vozovky,
jeho tloušťky a objemové hmotnosti 2.350 kg/m3 zhutněné asfaltové směsi. O předání a převzetí
prodaného přebytečného movitého majetku bude pořízen písemný předávací protokol s uvedením
názvu stavby, druhu prodávaného materiálu, měrné jednotky, počtu měrných jednotek a ceny za
měrnou jednotku.
Kupující je povinen zajistit odvoz prodaného movitého majetku na svůj náklad a na své nebezpečí.
IV.
Závěrečná ustanovení
Vlastnické právo a nebezpečí škody na věci přechází z prodávajícího na kupujícího dnem úplného
zaplacení kupní ceny.
V ostatním se právní vztah řídí zákonem číslo 89/2012 Sb. občanský zákoník.
Jakékoli změny této smlouvy musí být písemné a oběma účastníky podepsané, jinak jsou neplatné.
Smlouva není uzavírána v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek.
Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž po 2 obdrží prodávající i kupující.

Ve Zlíně dne 29. 11. 2016.

----------------------------------Zlínský kraj v.z.
Ředitelství silnic Zlínského kraje, př. organizace
K majáku 5001, 761 23 Zlín

---------------------------------------------------Ing. Adam Beneš a Ing. Jiří Svoboda, Ph.D.
ředitel Oblasti Východ a ekonom Oblasti Východ
STRABAG a. s.
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