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° 1. SPIN SERVIS s.r.o.

se sídlem Škroupova 3018/62, 636 00 Brno
zastoupený Kamilem Bednářem a SVIartinem Nešporem, jednateli společnosti
lá 255 83 735

_ . .Wxí>oJ
f\C\ CZ 255 83 735
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn.: C 35806, 
(dále jen „prodávající“)

a

Město Nové Město na IMloravě
se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě 
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města 
IČ: 00294900 
DIČ: CZ00294900
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
č.ú.: 1224751/0100 
(dále jen „kupující'1)

2.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2079 a násl. ve spojení s ust. 
§ 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník") tuto :

Kupní smlouvu

či. i
Předmět smlouvy

Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem multifunkčního stroje model XEROX 
WorkCentre 3655, výrobní číslo 3353171495 (dále jen „předmět koupě").

1.

Prodávající prodává touto smlouvou kupujícímu předmět koupě se vším příslušenstvím 
a součástmi, a se všemi právy a povinnostmi, za dohodnutou kupní cenu dle čl. II odst. 1 této 
smlouvy a kupující tento předmět koupě za dohodnutou kupní cenu kupuje a do svého 
výlučného vlastnictví přejímá.

2.

ČD. II
Kupní cena

Kupní cena byla dohodou smluvních stran stanovena na 1.045,- Kč včetně DPH (slovy: 
jedentisícčtyřicetpětkorunčeských), přičemž DPH činí 182 Kč.

1.

Kupující zaplatí prodávajícímu dohodnutou kupní cenu dle čl. II odst. 1 této smlouvy formou 
bezhotovostního převodu na účet prodávajícího č. 2109676572/2700, var. symbol: , nejpozději 
do 30 dnů ode dne podpisu této smlouvy. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí 
odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.

2.

Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části sjednávají smluvní strany 
smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení s úhradou 
kupní ceny. Smluvní pokutu je kupující povinen zaplatit na účet prodávajícího uvedený v čl. II 
odst. 2 této smlouvy.

3.
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ci. m
Stav předmětu koupě

Prodávající prohlašuje, že kupujícího seznámil se stavem předmětu koupě, že tento nemá 
žádné faktické vady bránící v jeho užívání.

1.

2. Prodávající prohlašuje, že na předmětu koupě nevážnou žádné právní vady bránící nebo 
omezující vlastníka ve volné dispozici s předmětem koupě.

3. Kupující prohlašuje, že je mu stav předmětu koupě znám, že si předmět koupě důkladně 
prohlédl a že jej ve stavu ke dni podpisu této smlouvy do svého vlastnictví přijímá.

Cl. IV
Předání předmětu koupě, přechod vlastnického práva

1. Prodávající i kupující podpisem této smlouvy potvrzují předání předmětu koupě prodávajícím 
kupujícímu.

2. Nebezpečí vzniku škod na předmětu koupě, jakož i právo předmět koupě užívat, přechází 
na kupujícího převzetím předmětu koupě.

3. Prodávající si v souladu s ust. § 2132 a násl. občanského zákoníku vyhrazuje k předmětu 
koupě vlastnické právo. Vlastnické právo k předmětu koupě tak přechází na kupujícího teprve 
úplným zaplacením dohodnuté kupní ceny dle čl. II odst. 1 této smlouvy.

ČI.V
Závěrečná ustanovení

Touto smlouvou se mění Smlouva o poskytování tiskových služeb číslo 01_2014, ze dne 
31.01.2014 ve znění pozdějších dodatků, kdy ze servisní péče se vypouští stroj XEROX 
WorkCentre 3655, výrobní číslo 3353171495, tj. předmět koupě (předmět koupě byl do výše 
uvedené smlouvy včleněn dodatkem č. 7 smlouvy o poskytování tiskových služeb ze dne 
3.2.2014).

1.

2. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě 
přijatým na její schůzi č. 55 konané dne11.06.2018 pod č. usnesení 38/55/RM/2018.

3. Prodávající podpisem této smlouvy souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv").

4. Tato smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv11). 
Smluvní strany se dohodly, že smlouvu dobrovolně, nad rámec zákona o registru smluv, 
uveřejní kupující nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Pro uveřejnění opravy platí 
ustanovení tohoto článku o uveřejnění obdobně.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter 
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.
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6. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami.

7. Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku.

8. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, prodávající obdrží 
jedno vyhotovení a kupující dvě vyhotovení této smlouvy.

9. Kupujícímu svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 
128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v 
souvislosti s uzavřením této smlouvy. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení 
v této smlouvě nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich 
pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho 
připojují své podpisy.

11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Novém Městě na Moravě dne 2 0, 05. ?Q1íiV Brně, dne
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