
Kupní Smlouva dle ust. § 2079 a násl. Občanského
zákoníku

l.

Smluvní strany

Město Nový Bydžov
Se Sidlem: Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov
ıč; 00269247
DIČ: 0200269247
Zastoupené: Ing. Pavlem Loudou, Starostou
bankovní Spojení: Komerční banka
číslo účtu:

(dále jen jako „Prodávajíci“)

a

pan Vladimir Suchánek
trvalé bydliště: Husova třída 1772, Nový Bydžov
bankovní Spojení:
číslo účtu:

(dále jen jako „Kupující“)

(Společně též dále jako „Smluvní strany“)

Smluvní Strany uzavřely dne 15.3.2017, Za podmínek dále dohodnutých, tuto kupní Smlouvu
(dále jen „Smlouva“):

II.

Prohlášení prodávajícího

Prodávající tímto prohlašuje, že je výhradním vlastníkem prodávaného Osobního vozidla tak,
jak je popsáno v čl. III této Smlouvy (dále jen „Vozidlo“), že na Vozidle neváznou žádná
práva třetích osob (Vozidlo není Zejména předmětem Zástavního práva ani exekuce) a že mu
nejsou Známy žádné Okolnosti, které by bránily převodu Vozidla.

Prodávající dále prohlašuje, že je Skutečným vlastníkem Vozidla, že jej nabyl v Souladu Se
Zákonem a že Se tedy nejedná O vozidlo odcizené nebo Získané jinak v rozporu S právními
předpisy.

III. Účel Smlouvy

Učelem Smlouvy je převod vlastnického práva k níže Specifikovanému ojetému motorovému
voZil Z Prodávajícího na Kupujícího Za podmínek uvedených v této smlouvě.



IV. Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je prodej a koupě níže popsaného Vozidla:

Identifikace Vozidla:

a) Značka a typ vozidla: Škoda Octavia NFM6
b) Druh vozidla: Sedan
c) Technický průkaz:
d) Obsah a druh, výkon motoru: 1968 cm3, NM, 103 kW
e) datum prvního uvedení do provozu: 7.7.2009
o číslo karoserie (v1N): TMBBEóIZóA2012248
g) Státní poznávací Značka:
h) STK platná do: 21.10.2017
i) počet ujetých kilometrů: 41/1 '*- Éf ł2

O prohlídce technického stavu vozidla byl sepsán písemný Záznam, který tvoří přílohu této
Smlouvy.

V.

Kupní cena

Kupní cena Vozidla specifikovaného v čl. IV této Smlouvy je 171.600,- Kč včetně DPH.

Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad - fakturu na předmět této Smlouvy, jejíž
Splatnost bude 10 dnů od jejího doručení kupujícímu.

VI.

Přechod vlastnického práva

Prodávající za podmínek Sjednaných v te'to Smlouvě prodává Kupujícímu Vozidlo Společně S
jeho příslušenstvím a Kupující Vozidlo přijímá do Svého výlučněho vlastnictví. Vlastnickě
právo k Vozidlu přechází na Kupujícího uhrazením kupní ceny.

VII.

Prohlášení Kupujícího

Kupující tímto prohlašuje, že by] podrobně seznámen S technickým Stavem předmětného
Vozidla, jeho Obsluhou, a že S ním byla provedena zkušební jízda. Se Stavem Vozidla, který
odpovídá Stáří a opotřebení vozidla, Kupující souhlasí.

S kupovaným Vozidlem Současně Kupující převezme:

- 2 ks klíčů od vozidla,
- Servisní knížku,



- technický průkaz,
- ORV
- identifikační kód k VoZidlu.

VIII.

Závěrečná ustanovení

Prodávající prohlašuje, že mu nejsou Známy žádné Skryté vady prodávaného Vozidla.

Prodávající Se Zavazuje poskytnout Kupujícímu veškerou Součinnost nezbytnou k Zajištění
převodu Vozidla na Kupujícího, Zejména poskytne plnou moc Kupujícímu nebo třetí osobě,
kterou pro Zajištění převodu určí Kupující.

Kupující Se Zavazuje do 10 pracovních dnů od předání všech dokladů k Vozidlu nutných k
přepisu na něj takový přepis v Registru vozidel na Sebe provést. V případě porušení této
povinnosti je povinen uhradit Prodávajícimu Smluvní pokutu ve výši 100,- Kč denně. Nárok
na náhradu škody tím není dotčen.

Tato Smlouva byla v písemné formě uzavřena ve dvou Stejnopisech, přičemž každá Ze
Smluvních stran obdrží po jednom. Jakékoliv Změny nebo dodatky musí být učiněny
písemnou formou a podepsány oběma Smluvními stranami, jinak Se k nim nepřihlíží.

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními Stranami.

Prodávající Souhlasí Se Zveřejněním Smlouvy v Informačním Systému registru Smluv (S
anonymizovanými osobními údaji).

V Novém Bydžově dne 15.3.2017

_
rodávající / upujícíj




