
KUPNÍ SMLOUVA 
kterou uzavřely 

na straně jedné: Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. 
 IČO: 620 62 638  
 se sídlem T. G. Masaryka 7/33a, Předměstí, 568 02 Svitavy  

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci 
Králové, oddíl C, vložka 7389 

  zastoupena Bc. Lenkou Jurenovou, jednatelkou  
  - dále jen prodávající - 
a 
na straně druhé: Charita Svitavy 
  IČO: 474 90 462 
  se sídlem Hřbitovní 2257/1, Předměstí, 568 02 Svitavy 

právnická osoba zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob vedeném 

Ministerstvem kultury 
  zastoupena Mgr. Vendulou Kouřilovou, ředitelkou 
  - dále jen kupující - 
 
 

I. 
Prodávající je vlastníkem osobního automobilu CITROËN BERLINGO, registrační značka: 

5E28446, bílé barvy, VIN VF77J5FK0EN523739 (dále jen „automobil“). 
Příslušenstvím automobilu je sada 4 ks letních kol. 

 
II. 

Prodávající  p r o d á v á  kupujícímu automobil, včetně příslušenství, jak stojí a leží, za vzájemně 

dohodnutou kupní cenu ve výši 100 000,- Kč (slovy: Jednostotisíc korun českých), a kupující jej v 
takovémto stavu a za vzájemně dohodnutou kupní cenu do svého vlastnictví k u p u j e . 

 
III. 

Kupní cenu ve výši 100 000,- Kč se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu do 20.12.2020, a to 
na účet číslo , variabilní symbol 62062638. 
V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn od této smlouvy 

odstoupit. 
 

IV. 
Prodávající seznámil kupujícího se stavem automobilu. 
Kupující prohlašuje, že mu je stav automobilu znám a že si nevymínil, aby automobil měl jakékoliv 

jím určené vlastnosti. Kupující bere na vědomí, že automobil a příslušenství jsou používané, čemuž 

odpovídá jejich stav.  
 

V. 
Prodávající se zavazuje předat automobil, včetně příslušenství a všech dokladů týkajících se 

automobilu (zejména technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla), kupujícímu v den nabytí 

účinnosti této smlouvy. Místem předání jsou Svitavy.  



Vlastnické právo k automobilu a nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem 
předání automobilu. 
Smluvní strany se zavazují, že do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy zajistí provedení 
zápisu změny v registru vozidel u odboru dopravy Městského úřadu Svitavy a k tomu si poskytnou 
vzájemnou součinnost. 

 
VI. 

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
Tato smlouva nabývá účinnosti dne 4.1.2021 (ne však dříve, než uveřejněním v registru smluv), 
s výjimkou článku III., který nabývá účinnosti uveřejněním této smlouvy v registru smluv.  
Tato smlouva může být doplňována nebo měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma 

smluvními stranami. Tuto smlouvu lze zrušit pouze písemně. 
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna 

v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany 

prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 

ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení 

jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy podle zákona 

o registru smluv zajistí prodávající. 
 
Ve Svitavách dne ................... 
 
Za prodávajícího:      Za kupujícího: 
 
 
 
 
 
…………………………………….. …………………………………….. 
 Bc. Lenka Jurenová Mgr. Vendula Kouřilová 
 jednatelka ředitelka 
 Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. Charita Svitavy 
 
 
 
 


