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Kupní smlouva 
 
číslo smlouvy prodávajícího: 1/01/043/21 
 

Čl. I. 
Smluvní strany. 

 
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. 
se sídlem:     Na Vlečce 177, 360 01 Otovice 
IČO:   26402068, DIČ:  CZ26402068 
zastoupená:    Ing. Martinem Leichterem, MBA, předsedou představenstva 
                        Ing. Pavlem Raškou, členem představenstva 
zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl B, vložka 1197 
odpovědná osoba:  

 
 
dále jen „prodávající“ 
 
a 
 
Západočeský STAVEX, spol. s r.o. 
se sídlem: Smolovská 219, 345 26 Bělá nad Radbuzou 
IČO:   18230504  DIČ: CZ18230504 
zastoupená:  Martin Volfík, jednatel 
e-mail:   stavex-doprava@atlas.cz 
zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 1784 
 
dále jen „kupující“ 
 
uzavřely k níže uvedenému datu tuto kupní smlouvu o prodeji nepotřebného majetku prodávajícího 
(dále jen „mechanizace“) – dle článku III. této smlouvy. 
 
 

Čl. II. 
Prohlášení prodávajícího 

 
Prodávající tímto prohlašuje, že je výhradním vlastníkem prodávané mechanizace v článku III. této 
smlouvy, a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily prodeji této mechanizace. 
 
 

Čl. III. 
Předmět smlouvy 

 
Předmětem této smlouvy je prodej a koupě níže uvedené mechanizace: 
 
Typ :       MB 1824 AK – nosič výměnných nástaveb 
Motor: (nafta)                                                   10964 cm3; 180kW/ 2100 ot/min  
VIN:                                                                 WDB6523021K285126  
Rok výroby/1 registrace/USKK:                       1997 / 15.12.1997 
Stav km:                                                           200.493 km 
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Platnost TK:                                                      17. 1. 2021 
Poznámka: vozidlo je prodáváno bez jakékoli nástavby, na vozidle je namontována komunální 
hydraulika. Vozidlo má uloženy RZ v depozitu.   
Invent. č.:       23313  

 
 

Čl. IV. 
Kupní cena 

 
Celková dohodnutá cena mechanizace je 50 400 Kč bez DPH + příslušné DPH. 
(slovy: padesát tisíc čtyři sta korun českých) 
 
Kupní cenu kupující zaplatí převodem na bankovní účet prodávajícího č: 35-6289030207/0100. 
 

Čl. V. 
Prohlášení kupujícího 

 
Kupující tímto prohlašuje, že byl podrobně seznámen s technickým stavem prodávané mechanizace 
dle článku III. této smlouvy, a že byl upozorněn na všechny závady, které jsou prodávajícímu známy. 
Kupující dále potvrzuje, že převzal mechanizaci od prodávajícího se všemi náležitostmi.  
 

Čl. VI. 
Závěrečná ustanovení 

 
Prodávající prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skryté vady předmětu smlouvy, na které by 
kupujícího neupozornil. 
Zaplacením kupní ceny uvedené v Čl. IV této smlouvy, přechází na kupujícího vlastnické právo 
k mechanizaci. 
 
Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno. 
Smlouva je platná ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami.  
Podpisem této smlouvy uděluje kupující prodávajícímu v souladu s ustanoveními zák. č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů a ve smyslu obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. 4. 2017 o ochraně fyzických osob (General Data Protection Regulation) o změně 
některých zákonů, souhlas se zpracováním těchto údajů pro potřeby zhotovitele a jeho vnitřních 
databází.   

V Otovicích, dne 3.1.2022   V Bělé nad Radbuzou, dne 30.12.2021 

………………………………………………………   …………………………………………………… 
Ing. Martin Leichter, MBA    Martin Volfík 
předseda představenstva                                                                 jednatel          
 
 
 
………………………………………………… 
Ing. Pavel Raška 
člen představenstva 




