
 

 

Kupní smlouva 

uzavřená ve smyslu ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

1. Smluvní strany 

1.1 Služby města Konice, spol. s r. o. 

Husova 347, 798 52 Konice 

IČO: 48909467 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, 

zastoupená jednatelem Bc. Jaroslavem Procházkou a jednatelem Mgr. Petrem Vařekou, 

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 26900701/0100 

 (dále jen „prodávající“)  

 

a 

 

1.2 Město Konice 

Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice 

IČO: 00288365 

zastoupené starostou Ing. Michalem Obrusníkem, 

bankovní spojení: Komerční banka a.s.., číslo účtu: 1826701/0100 

 

(dále jen „kupující“)  

 

Prodávající a kupující společně dále téže jako „smluvní strany“ a každá samostatně jako 

„smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

kupní smlouvu 

 

2. Úvodní ustanovení 

2.1 Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem těchto movitých věcí:  

Minibagr AMMANN – rok výroby 2008, výrobní č. vozidla AYRSV17EC8S102424  

Kolový Nakladač Lokust (UNC) – rok výroby 2000, výrobní č. vozidla 16104/F/00,  

Traktorový návěs – rok výroby 2012, výrobní č. vozidla TNK52012010, RZ: M009596 

Multikar M 27 Carrier s nosičem nástaveb – rok výroby 2014, RZ: 5M5 5161, výrobní 

č. WMU2M30E5DW270509 

(dále jen „předmět koupě“). 



 

 

 

3. Předmět smlouvy 

3.1 Předmětem této smlouvy je závazek na straně prodávajícího odevzdat kupujícímu předmět 

koupě s veškerým příslušenstvím, blíže specifikovaný v čl. 2, a umožnit kupujícímu 

nabytí vlastnického práva k předmětu koupě a závazek na straně kupujícího tento předmět 

koupě s veškerým příslušenstvím převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu. 

Smluvní strany se dohodly, že vlastnické právo k předmětu koupě přejde na kupujícího 

fyzickým předáním předmětu koupě. 

 

 

4. Kupní cena 

4.1 Celková kupní cena předmětu koupě s veškerým příslušenstvím ve výši 378 671,- Kč 

(slovy: třistasedmdesátosmtisícšestsetsedmdesátjedna  korun českých) byla stanovena na 

základě Odborného vyjádření č. 1673/008/19 znalce Ing. Viktora Illeho ze dne 

28.10.2019, na základě Odborného vyjádření č. 1674/009/19 znalce Ing. Viktora Illeho ze 

dne 28.10.2019 a na základě Odborného vyjádření č. 01/2019 znalce Ing. Viktora Illeho ze 

dne 28.10.2019. 

4.2 Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu nejpozději dne 31.12.2019. 

 

 

5. Doba předání 

5.1 Prodávající se zavazuje předat kupujícímu předmět koupě s veškerým příslušenstvím 

nejpozději dne 31.12.2019. 

5.2 Společně s předmětem koupě a jeho příslušenstvím se prodávající zavazuje předat 

kupujícímu doklady nutné k převzetí a užívání věcí a k uplatnění případných vad z titulu 

záruky za jakost. 

 

 

6. Ostatní ustanovení 

6.1 K přechodu nebezpečí škody na předmětu koupě a jeho příslušenství dojde okamžikem 

jeho převzetí ze strany kupujícího. 

6.2 Kupující prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si předmět koupě s veškerým 

příslušenstvím řádné prohlédl a seznámil se s jeho stavem. 

 

 

7. Závěrečná ustanovení 

7.1 Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, 

zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 



 

 

7.2 Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, 

podepsanými oběma smluvními stranami. 

7.3 Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž po jednom z nich obdrží každá 

smluvní strana.  

7.4 Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, 

že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a 

srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

 

V Konici dne  19.12.2019   V Konici dne 19.12.2019 

 

 

………………………………             ……………………………… 

Bc. Jaroslav Procházka    Ing. Michal Obrusník 

jednatel Služby města Konice, spol. s r. o.  starosta města Konice 

 

 

 

 

………………………………             

Mgr. Petr Vařeka     

jednatel Služby města Konice, spol. s r. o.   

 

 

 

 

 

 


