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KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník")

I.
Smluvní strany

Název:

Sídlo:
Kontaktní adresa:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Česká republika - Krajské ředitelství policie
Ústeckého kraje
Lidické náměstí 899/9,401 79 Ústí nad Labem 2
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje,
Lidické náměstí 899/9, pošt. schránka 179,
401 79 Ústi nad Labem 2
75151537
CZ75151537
Česká národní banka Ústí nad Labem
6015-1546881/0710

ředitel krajského
ředitelství policie

technický pracovník
automobúnľho oddělení

Telefon:
Fax:

(dále jen ,,prodávajícř)

a

Firma/jméno:
IČ/RČ:
SIdlo/Adresa:
Telefon:

(dále jen ,,kupující")

ŮzavÍrajÍ n lže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu

11.
Předmět kupní smlouvy

1. Předmětem této kupní smlouvy je prodej movitého majetku, dopravních prostředků ve
vlastnictví prodávajícího po jejich trvalém vyřazení z provozu u Krajského ředitelství policie
Ústeckého kraje, blíže specifikovaného v odst. 4 tohoto článku smlouvy (dále jen ,,předmět



plnění"), o jehož nepotřebnosti bylo ve smyslu ustanovení § 14 odst. 7 zákona č. 219/2000
Sb., o majetku České repub|ik¥ a jejím vystupování v právních vztazích rozhodnuto
rozhodnutím č. j. KRPU-117583/CJ-2020-0400AO-03 ze dne 07.10.2020.

2. prodávající se touto smlouvou zavazuje předat za podmínek v ní sjednaných kupujíchnu
předmět plněni vymezený v ČI. ll. odst. 4 této smlouvy a umožnit kupujícímu k němu nabýt
vlastnické právo.

3. Kupující se zavazuje za podmínek v této smlouvě sjednaných předmět plnění převzít a
zaplatit za něj prodávajÍcÍmu sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu stanoveném
touto smlouvou.

4. Předmětem plnění je:
Sestava č. 6, 9, 11, 13, 19, 20, 21, 22, 26.

Značka, typ RZ/B VIN R. v.l 1· Stav tachometru
reg.

VW Transporter 7U5,7291 \NV2ZZZ70ZRH073841 1994 416 583

VW Touran 8U6 5254 \NVG7771TZ6W017690 2005 172 561

Škoda Octavia 8U2 1398 tmbct61z4d8010607 Nezjiš. 209 873

Škoda Octavia 4AH 4311 TMBCS21Z78C011829 2008 228 857

Škoda Octavia 9UO 5565 tmbdn11u6y8303906 Nezjiš. 308 622

Audi A6 8U4 4301 WAUZZZ4F89N028593 2008 226 696

VW LT 28 2K5 8049 \NV1ZZZ2DZ5H023837 2005 7 214

Škoda Octavia 4U4 0263 tmbzzz1uxw2118850 1998 Nezjiš.

Škoda Fabia 2AC 7424 TMBPF16Y613168094 2000 482 336
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Ill.
Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena za předmět plněni uvedený v ČI. ll. odst. 4 této smlouvy byla určena dohodou
smluvních stran částkou ve výši 278.484,- Kč (slovy:
dvěstěsedmdesátosmtjsÍcčtyřistaosmdesátčtyřikorunčeských).

2. Dohodnutá kupní cena bude kupujIcím uhrazena bezhotovostním převodem na účet
prodávajícího nejpozději v den uzavření této smlouvy, a to vždy před vlastním převzetím
předmětu plnění od prodávajícIho dle této smlouvy.

3. Pro případ, že kupujÍcÍ neuhradí prodávajíchnu kupní cenu řádně a včas, zavazuje se
uhradit prodávajíchnu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,25 % z celkové dlužné částky za
každý, byť i započatý, den prodlení.

4. Úrok z prodlení je splatný ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy prodávajÍcÍho
kupujícímu k jeho zaplacení, a to na účet prodávajícího uvedený v písemné výzvě.
Zaplacením úroku z prodlení není dotčen nárok prodávajÍcÍho na náhradu škody či jiné
újmy, která mu v souvislosti s porušením smluvních podmínek kupujÍcÍm vznikla.



legalizaci provozu takového předmětu plněni.

VIl.
Prohlášeni smluvních stran

1. prodávající prohlašuje, že na prodávaném předmětu plnění neváznou žádné dluhy, věcná
břemena, zástavní práva ani jiné právní povinnosti a technický stav předmětu plnění
odpovídá jeho stáří a počtu najetých kilometrů.

2. KupujÍcÍ prohlašuje, že si je vědom, že předmětem plnění dle této smlouvy je věc použitá,
že se podrobně seznámil s jejím technickým stavem, rozsahem její způsobilosti k provozu
na pozemních komunikacích a v tomto stavu ji také kupuje.

3. Smluvní strany se dohodly, že kupujÍcÍ nebude později u prodávajícIho uplatňovat jakýkoliv
nárok z titulu odpovědnosti prodávajÍcÍho za vady předmětu plnění, či uplatňovat nárok na
jakoukoliv náhradu škody či újmy, a že prodávajÍcÍ k předmětu plnění neposkytuje záruku.

VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a může být
měněna pouze vzájemně odsouhlasenými písemnými dodatky k této smlouvě.

2. Účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv.

3. V otázkách a vztazích touto smlouvou výslovně neřešených se smluvní vztah řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž
každá ze smluvních stran obdrží jedno (l) vyhotoveni.

5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, nikoliv
v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, že považuje obsah této smlouvy za určitý a
srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy
rozhodující, na důkaz čehož připojují k této smlouvě své podpisy.

V Ústí nad Labem dne...................
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