
Dnešního dne byla uzavřena mezi

Městem Chotěboř, IČO 00267538, se sídlem Chotěboř, Trčků z Lípy 69, zastoupeným 

starostou města panem Ing. TomáSem Škarydem,

jako prodávajícím, na straně jedné

společností AWP s.r.o., IČO 26762854, se sídlem Okružní 635, Osnice, 252 42 Jesenice, 

zastoupenou jednatelem Ing. Martinem Novákem,

jako kupujícím, na straně druhé

tato

KUPNÍ SMLOUVA
1.

Prodávající Město Chotěboř prohlašuje, že je výlučným vlastníkem kompaktoru na 
hutnění komunálního odpadu KTO - 150 evidovaným v majetku města pod inv. číslem 7839.

II.
. Prodávající prodává touto smlouvou kompaktor v článku prvém uvedený, se všemi 

součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi, za dohodnutou kupní cenu 363.000,00 KČ 
(tj. slovy třistašedesáttřitisíckorunčeských) vč. DPH (cena bez DPH: 300 000,00 KČ, DPH 
21 %: 63 000,00 Kč) kupujícímu a kupující uvedený kompaktor od prodávajícího za tuto 
kupní cenu kupuje a do svého výlučného vlastnictví přijímá.

m.
Kupní cena bude uhrazena na základě faktury vystavené prodávajícím na základě 

oboustranně podepsaného předávacího protokolu. Den uskutečnění zdanitelného plném'je den 
předání movité věci -kompaktoru. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení 
kupujícímu.



IV.
Vlastnictví k movité věci přechází na kupujícího okamžikem zaplacení plné výše 

kupm' ceny dle této smlouvy.

V.
Kupující prohlašuje, že měl dostatek času se řádně seznámit s technickým stavem věci 

a že se s ním seznámil. Zároveň prohlašuje, že technický stav odpovídá dohodnuté kupní 
ceně.

VI.
Prodej movité věci - kompaktoru byl schválen Radou města Chotěboř dne 19. prosince 

2018 usnesením č. 123/4/RM/2018.
Smluvm' strany berou na vědomí, že plnění z této smlouvy je plněním ve vztahu 

k veřejnoprávní korporaci a veřejným prostředkům a vztahuje se na ni zákon č. 340/2015 Sb., 
o zvláštaích podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv). Prohlašují, že skutečnosti a údaje uvedené ve smlouvě nejsou 
obchodním tajemstvím a podpisem této smlouvy dávají souhlas ke zveřejnění osobních údajů 
ve smlouvě obsažených pro účely uveřejněm' smlouvy a metadat smlouvy v Registru smluv 
zřízeném podle zákona o registru smluv.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejněm' v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

VII.
Účastníci této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 

přečetli, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich svobodné a pravé vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany 
potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.
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