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Kupní smlouva

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje
se sídlem Hradecká 1690/2A, Hradec Králové, 500 12
IČ: 481 45 122
Zapsaná v OR u KS v Hradci Králové, v oddílu Pr., vložka 829 
jednající ředitelem MUDr. Liborem Senetou
(dálejen "prodávající") 

a

Zbyněk Kadeřávek
se sídlem Komenského 495, Tanvald 468 41
tel. číslo: 723 047 346
(dálejen "kupující")

uzavřeli tuto

KUPNÍ SMLOUVU

Článek 1

Prodávající má v evidenci majetku osobní automobil sanitní RLP zn. Volkswagen 
Transporter T5, RZ: 4H6 6034, inv. č.: 0511-HM000881, r. výroby 2010, výrobní číslo 
(VIN): WV1ZZZ7HZBH037568, č. TP: UE007884, STK do 16.10.2021 - neplatná 
(dále "automobil").

Článek 2

K prodeji byl udělen souhlas usnesením RK/31/1653/2021 ze dne 4.října 2021.
Prodávající touto smlouvou prodává automobil kupujícímu do jeho vlastnictví a kupující 
automobil do svého vlastnictví pňjímá.

Článek 3

Kupující a prodávající dohodli kupní cenu za automobil ve výši 62.111,- Kč (slovy 
šedesátdvatisícjednostojedenáct korun českých).
Prodávající potvrzuje, že při podpisu této kupní smlouvy zaplatil kupující na bankovní účet 
ZZS KHK č. 37237511/0100 celkovou částku ve výši 62.111,- Kč s variabilním symbolem 
881.
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Článek 4

Prodávající předává automobil a kupující stvrzuje jeho převzetí. Kupující potvrzuje, že si 
automobil řádně prohlédl a seznámil se s jeho stavem. Vlastnické právo k automobilu 
přechází na kupujícího dnem jeho předání a převzetí.
Účastníci potvrzují svými podpisy, že stav automobilu odpovídá jeho stáří a počtu ujetých 
km.

Nepojízdné - silně opotřebované provozem. Nízký výkon motoru (nouzový běh motoru), 
vadné turbodmychadlo, nadmíru zanesené DPF, uniká olej u motoru, motor tlakuje do klikové 
skříně.
Vlastník vozidla: Královéhradecký kraj

Prodávající prohlašuje, že se na automobilu vyskytují závady, viditelné vady, na které byl 
kupující výslovně upozorněn.

Článek 5

Prodávající provede přeregistraci na nového majitele na Magistrátu města Hradec Králové, 
odbor dopravy, registr vozidel. Poplatky hradí kupující. Kupující se zavazuje uzavřít zákonné 
pojištění dnem podpisu této smlouvy.
Prodávající požaduje kopii TP po zapsání nového majitele v registru vozidel (nutné 
k odhlášení vozidla z „integrovaného záchranného systému“.

Článek 6

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli a že 
nebyla uzavřena v tísni, ani za nevýhodných podmínek. Toto stvrzují svými podpisy.
Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží kupující a tři 
vyhotovení prodávající.
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