
Smluvní strany: 

1) Město Břeclav, 
se sídlem Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 42/3, PSČ 690 81, 
IČO: 00283061, DIČ: CZ00283061 
zastoupené Bc. Svatoplukem Pěčkem, starostou 
dále jen jako „prodávající", 

a 

2) Město Velké Pavlovice 
se sídlem Velké Pavlovice, Náměstí 9. května 700/40, PSČ 691 06 
IČO: 00283703, DIČ: 00283703 
zastoupené Jiřím Otřelém, starostou 
dále jen jako „kupující", 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto 

kupní smlouvu: 

i. 

Prodávající touto smlouvou a za podmínek v ní dohodnutých prodává kupujícímu osobní 
automobil tovární značky Škoda Yeti, RZ: 8B2 8888, vyrobený v roce 2013 a kupující tento 
automobil uvedené značky za dohodnutých podmínek kupuje. Bližší určení prodávaného 
automobilu a jeho vybavení podle požadavků kupujícího jsou uvedeny v technické příloze, 
která je nedílnou součástí této smlouvy, kupující ji spolu se smlouvou převzal a její obsah 
výslovně potvrzuje. 

II. 

Kupní cenu prodávaného automobilu uvedeného v či. I. této smlouvy s vybavením podle 
technické přílohy této smlouvy dohodli účastníci částkou 100 000,- Kč, (slovy: sto tisíc korun 
českých). Kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od podpisu této smlouvy na účet 
prodávajícího č.ú: , vedený u 

lil. 

Prodávající předá kupujícímu nejpozději do 30 dnů ode dne úhrady kupní ceny ze strany 
kupujícího automobil s veškerým povinným a dohodnutým příslušenstvím a vybavením 
(specifikace je uvedena v technické příloze této smlouvy) a doklady nezbytnými pro jeho 
užívání a provoz (doklady o technické způsobilosti). 

IV. 

Prodávající prohlašuje, že technický stav automobilu odpovídá opotřebení ve vztahu k roku 
výroby. 

Za věcnou a formální správnost odpovídá: 

Za právní správnost odpovídá: 



Prodávající prohlašuje, že na předmětu prodeje a koupě nevážnou zástavní práva, ani jiná 
práva třetích osob nebo jakékoliv jiné právní povinnosti či závazky, nebo okolnosti, které by 
bránily prodeji tohoto vozidla, a že je oprávněn s tímto vozidlem nakládat. 
Kupující prohlašuje, že se řádně seznámil se stavem prodávané věci a že mu jsou známy 
všechny vady, které má předmětný automobil v době jeho prodeje. 

V. 

Převzetím automobilu, tak jak je uvedeno shora, se stává kupující jeho vlastníkem a přechází 
na něj nebezpečí škody na prodané věci. 

VI. 

Registraci změny vlastníka a provozovatele vozidla provede do 5ti pracovních dnů ode dne 
převzetí vozidla kupující, který rovněž ponese správní poplatky s převodem spojené, a 
prodávající se zavazuje v tomto směru poskytnout potřebnou součinnost. V případě prodlení 
se splněním této povinnosti je povinen kupující uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 
500,- Kč denně za každý započatý den s prodlením. Nárok na náhradu škody tím není dotčen. 

VII. 

Každá ze smluvních stran má právo od této smlouvy písemně odstoupit, jestliže druhá strana 
nesplní povinnost, kterou podle této smlouvy či zákona má, ani v přiměřené dodatečné lhůtě 
stanovené ve výzvě ke splnění. 

VIII. 
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisu obou smluvních stran. 
Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, přičemž každá se smluvních stran obdrží 2 
vyhotovení. 
Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy, kterou uzavřely svobodně, 
vážně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

Znění této smlouvy bylo projednáno a schváleno Radou města Břeclavi usnesením 
č. R47/20/34 dne 14. 10. 2020 na schůzi č.47. 

Kupní smlouva byla schválena dne 6.10.2020 Radou města Velké Pavlovice na 53. schůzi 
bodem usnesení č. 2f/52R/2020 

V Břeclavi dne. ."j.g. -10- -2G2B- • ■ 

Za prodávaj íčího: Za kupuj íčího: 

Za věcnou a formální správnost odpovídá: 

Za právní správnost odpovídá: 


