
Kupní smlouva č. KSOA_2019_00217
uzavřena dle 2079 a násl. zákona č. 89/20 12 Sb., občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a

roku mezi těmito smluvními stranami:

AGROTEC a.s.
se sídlem: Rrnčnská 74, 693 01 Hustopeče
zastoupená: Alžbčta Filovú, dle povčření
bankovní spojení: číslo účtu CZK: 860865 1/0100

číslo účtu EUR: 10604588/6200 IBAN: CZ33620000000000 10604588
iČ: 00544957
DIČ: CZ00544957
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brné oddíl B, vložka 138
dále jen ..prodávající

a

Město Hustopeče
sídlem: Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče
zastoupená: MVDr. Pavel Michalica
IC: 00283193
DIČ: CZ00283193
registrace:

1382158309/0800
‚ 2285 182379/0800cislo uctu:

19-1382158309/0800
35-9907590257/0100

kontaktní telefon:
kontaktní email: taj emnikhustopece.cz
dále jen .‚kupující“

Článek I
Předmět smlouvy

Prodávající touto smlouvou prodává níže specifikované silniční vozidlo (dále jen předničt prodeje) a
kupující jej kupuje a zavazuje se jej odebrat a zaplatit dohodnutou kupní cenu.

1.1. Předmčtem prodeje je následující 1 ks vozidla:

Osobní automobil ŠKODA Octavia Style 2,0 TDI 110 kW MP dle nabídky č. 113272/v.2 ze dne
14.3.2019

Podrobný popis předmětu prodeje je přílohou č. 1 této smlouvy.
(dále jen předmět prodeje)

Spolu s předmětem prodeje bude předána příslušná dokumentace:

- Technický průkaz, návod k obsluze, COC dokument



Č lánek 2
Cena zbo

2. 1 Prodávaj c dodá předm t prodeje uveden v Č lánku I této smlouvy kupuj c mu za dohodnutou

kupn cenu ve v i 481 021,48 Kč bez DPH.

V e DPH se stanov v souladu s platnou právn úpravou k datu zdanitelného pln n .

2.2. Cena je slo ena

a) celková cena bez DPH 481 021,48 Kč.

b) da z přidané hodnot) 101 014,51 Kč.

c) celková cena včetn DPH 582 036,00 Kč.

V př pad zm ny zákonné v e DPH budou polo ky b) a c) upraveny dle platné zákonné v e ke dni

zdanitelného pln n .

2.3. Kupn cena, v př pad platby zálohy pak zůstatek kupn ceny po odečtu zálohy, bude kupuj c m

uhrazena nejpozd ji při převzet předm tu prodeje v hotovosti (pokud je doplatek ni ne ekvivalent

částky 270 000,00 Kč) nebo bezhotovostn m převodem tak, aby úhrada byla prokazateln k okam iku

předán připsána na účet prodávaj c ho.

2.4. Strany smlouvy se dále dohodly, e předm t prodeje zůstává a do úplného uhrazen kupn ceny

vlastnictv m prodávaj c ho a kupuj c nen oprávn n převést vlastnické právo předm tu prodeje na třet

osobu ani jej jakkoliv zat it právem třet osoby. V př pad nedodr en tohoto ustanoven kupuj c m.

nebo n kter m z jeho zam stnanců, uhrad kupuj c prodávaj c mu ve kerou z tohoto vzniklou kodu

včetn př padn ch nákladů na jej vyčslen . V př pad , e se smluvn strany na v i kody

nedohodnou, urč prodávaj c soudn ho znalce a vybran soudn znalec urč v i způsoben kody

znaleck m posudkem.

Č jánek3
Práva a povinnosti stran smlouvy

3.1. Prodávaj c se zavazuje dodat předm t prodeje kupuj c mu do 12.04.2019.

Kupuj c bere na v dom , e term n dodán je předb n a mů e b t s ohledem na kapacitn mo nosti

v robce zm n n. Prodávaj c se zavazuje o takové skutečnosti kupuj c ho prokazateln m způsobem

informovat, v př pad neoznámen zm ny term nu dodán kupuj c mu se prodávaj c dostává do

prodlen .

3.2. Předm t prodeje bude předán u prodávaj c ho př padn v m st jeho organizačn slo ky. M sto a

dobu předán je povinen prodávaj c kupuj c mu včas oznámit.

3.3. Kupuj c je povinen na p semnou v zvu prodávaj c ho předm t prodeje převz t. Jestli e kupuj c

předm t prodeje neodebere ani na op tovnou v zvu prodávaj c ho, dostává se do prodlen a přecház

na n j nebezpeč vzniku kody na v ci. Bude-li kupuj c v prodlen s převzet m předm tu prodeje po

dobu del ne 10 dn je prodávaj c oprávn n od této smlouvy jednostrann odstoupit.

3.4. V př pad poru en povinnost kupuj c m, pro které je prodávaj c oprávn n od této smlouvy

odstoupit, uhrad kupuj c prodávaj c mu smluvn pokutu ve v i 10 % kupn ceny v Kč. Prodávaj c



vystav kupuj c mu na smluvn pokutu da ov doklad.

Smluvn pokutu uhrad kupuj c na v zvu prodávaj c ho. Prodávaj c je oprávn n provést zápočet
kauce se smluvn pokutou, pokud byla sjednána. Smluvn pokuta nekryje náhradu kody a lze ji
vymáhat samostatn i současn .

3.5. Prodávaj c je povinen při předáni zbo kupuj c ho kvalifikovan poučit o zpcisobu u ván
předm tu prodeje tak, jak uvád v robce.

3.6. Kupuj c je povinen zbo s vynalo en m odborné péče prohlédnout v den předán zbo .
Př padné nároky z vad zbo co do mno stv , druhu, proveden či jakosti je kupuj c povinen uplatnit
nejpozd ji následuj c pracovn den poté, kdy m l vady zjistit při odborn provedené prohl dce.

Č lánek 4
Záručn podm nky

4.1. Prodávaj c poskytuje na zbo záruku za jakost v délce 24 m s ců, pokud v př loze kupn
smlouvy nen stanoveno jinak. Podm nky záruky jsou stanoveny v záručn m listu popř pad v servisn
kn ce.

4.2. Prodávaj c se zavazuje na základ operativn ch objednávek kupuj c ho provád t úplatn a
bezúplatn dle podm nek sv ch či v robce záručn i pozáručn servis, prohl dky a opravy.

4.3. Kupuj c je povinen ka d v skyt vady předm tu prodeje oznámit prodávaj c mu bez zbytečného
odkladu poté, co ji zjist , nebo co ji mohl při dostatečné péči zjistit. Nedohodnou-li se strany jinak, je
kupuj c povinen při uplatn n nároku z vad (reklamaci) předat v c s vadou (předm t prodeje)
současn s reklamac v s dle nebo jiné provozovn prodávaj c ho, připravenou k servisn mu odstran n
vady (oči t nou, vyklizenou atd.).

Č lánek 5
Společná a záv rečná ustanoven

5.1. Smlouva nab vá platnosti dnem podpisu obou smluvn ch stran.

5.2. Tuto smlouvu lze m nit pouze na základ dohody, formou vzestupn čslovan ch oboustrann
podepsan ch dodatků, pod sankc neplatnosti. Tuto smlouvu nen mo né vypov d t s v jimkou
mo nosti odstoupen od smlouvy z důvodů v této smlouv v slovn uveden ch.

5.3. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nich ka dá ze stran obdr po jednom. Ka d
stejnopis má platnost originálu.

5.4. Smluvn strany se dohodly, e právn úprava smlouvy obsa ená v zák. č. 89/20 12 Sb., občanském
zákon ku, se na právn vztahy vypl vaj c z této smlouvy vztahuje pouze v př pad , pokud tyto nejsou
v slovn upraveny. Jestli e se ukáe určité ustanoven smlouvy neplatn m nebo neúčinn m, nečin to
neplatnou nebo neúčinnou celou smlouvu, ale pouze takové ustanoven . V takovém př pad se smluvn
strany zavazuj neúčinné a neplatné ustanoven nahradit nov m ustanoven m, které je sv m účelem a
hospodářsk m v znamem co nejbli ustanoven této smlouvy, je má b t nahrazeno.

5.5. Strany se dohodly, e spory vzniklé z této smlouvy budou ře it v prvé řad sm rn m jednán m.
V př pad . e tato cesta nepovede k vyře en sporu, bude spor ře it obecn soud v Č eskérepublice dle
českého právn ho řádu.

5.6. V souladu se zn n m 2898 občanského zákon ku strany omezuj právo na náhradu kody



způsobené neúmyslně kupujícímu na maximálně deset procent z kupní ceny.

5.7. Účastníci kupní smlouvy prohlašují po jejím přečtení, že tuto smlouvu sepsali podle svojí vážné a

svobodné vůle, souhlasí s ní nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho

opatřují smlouvu vlastnoručními podpisy osob oprávnčných k podpisu této smlouvy.

V Hustopečích dne 20.03.2019 V Hustopečích dne 2003.2019

-22-

-MVDr. Pavel Michalica Alžběta Filová, dle pověření

—y Město Hustopeče AGROTEC a.s.



CENOVÁ NABIĎ KAVOZIDLA SKODA (kopie)

Nabidka od spole nosti: AGROTEC as., Hustope e
Pro zákaznika: Mesto Hustope e
CiIo nabidky: 113272/v.2 ze dne 14. 3. 2019 10:03:57 s platnosti do 28. 3. 2019 0:00:00.

SKODA

Základn specifikace Va eho vozu

Model
Octavia Style 2,0 TDI 110 kW 6-stup. mech.

K d modelu

5E3485

Barva
8E8EHA, St brná Brilliant metali a, tnt: Cerná

Kombinovaná hodnota spot by a C02

0,00 K

2231,00 K

4793,00 K

1 322,00 K

0,00 K

12397,00 K

13058,00 K

586 611,00 K

-105 589,51 K

-105 589,51 K

481 021,49 K

0,00 K

2699,51 K

5799,53 Kc

1 599,62 K

0,00 K

15000,37 K

15 800,18 K

709 799,31 Kc

-127 763,31 K

-127 763,31 K

582 036,00 K

Celková korekce ceny (splátky, protiúet apod.)

Kontakt
Nab dku vystavil

Alzbe ta Filová (FILOVA), 724137974, filova@agrotec.cz

Pro zákazn ka:

M sto Hustope e, 123456789

Prédpokládan termin dodáni

552 810,00 K 668 900,10 K

Cena bez DPH Cena s DPHCenová specifikace Va eho vozu

Základn model

Octavia Style 2,0 TDI 110 kW 6-stup. mech.

V bava ze sériové produkce v robce

5K5 Ochranná f lie s dodate n m transportniřn ochrann m opatrbniiri

8Ml Zadn(st ra AERO

PJ3 Kola z lehké slitiny TRIUS 7J x 17 -4 ks

PJA Rezervn koio ocelové (neplnohodnotné), zvedák vozu, klina kola

S41 lnterni rT eni - WLTP 2

W2J Style Extra

8E8E StrTbrná Brilliant metali a

Celková cen ková cena Va eho vozu
Slevy

Sleva Orgán státni srávy

Celková sleva na vozidlo v mimor ádn ch v bav:

Celková cena za vozidlo (vc v bav, prluenstvi a slev)

0,00 K

AGROTEC a.s.
Brneiská 74, 693 01, Hustopec e, Telefon 519 402111

1C00544957, D1CCZ00544957
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CENOVÁ NABIĎKA VOZIDLA SKODA (kopie)

Nabjdka od spolec‘nosti: AGROTEC a.s., Hustopeďe

Pro zákaznika: Místo Hustopeďe

Cilo nabidky: 1132721v.2 ze dne 14. 3. 2019 10:03:57 s platnosti‘do 28. 3. 2019 0:00:00.

Vice informací

Poznámka

SKODA

Vezmete prosiĺri na vědomiĹejiodnoty spotréby pohonných hmota emisťoXidu uhIiítého (C02) uvedené v dokumentaci k
vozidlu jsou platné pro vozidlo SKODA v konfiguraci, jak bylo dodáno výrobcem ze sériové výroby. Jakkoliv pouzlt(
prTlušenstvťči doplňkové výbavy či montáftakového prTluenstvťči doplňkové výbavy do/na vozidlo SKODA mďíe ovlivnit
hodnoty spot(eby pohonných hmot a emisťoxidu uhličitého (C02) uvedené v dokumentaci k vozidlu.

Vseobecné podmínky
7 3š.

Iv
n:.k. 74

22 t93Oi -:ik
-

-

AGROTEC as.

Brněnská 74, 693 01, Hustopeďe, Telefon 519 402 111

1C00544957, D1CCZ00544957

SKDDA
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Mčsto Hustopeče, se sídlem Dukelské nťim. 2/2, 693 17 Hustopeče

Výpis z usnesení
ze 10. schůze rady města J--Iustopeče

ze dne 19:3.2019

Rada města Hustopeče se na své 10. schůzi dne 19.3.2019. schválila následující usnesení:

Usnesení č. 38/1019: RM schválila koupi nového osobního vozidla Škoda Octavia 2,0 TDI
Style od Agrotec a.s., Brněnská 74, 693 01 l-lustopeče, IC 00544957 za cenu 567.522,01 Kč
vč. DPH. Současně pověřuje tajemníka MVDľ. Pavla Michalicu podpisem objednávky a
kupní smlouvy.

PaedDr. Hana Potmčšilová
starostka

Stvrzuji, že výpis souhlasí s originálem

-Pavel Michalica

Hustopeče 20.3.20 19


