
    Kupní smlouva
na prodej opotřebeného - ojetého DHM

č. OSM/Ko/092/2017

   Smluvní strany

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Hrbovická 2, 403 39  Chlumec
IČO: 00007536
DIČ: CZ 00007536
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl A XVIII, vložka 433
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Most, 

Zastoupen:                             Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku
Ve věcech technických:
(prodávající)

a

Dovoz-Cars, s.r.o.
Havlova 851, 509 01  Nová Paka
IČO: 27532691
DIČ: CZ 27532691
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 24509
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Nová Paka, 

Zastoupena:                           Miroslavem Brádlem, jednatelem
                                               
(kupující)

      uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
      občanský zákoník tuto kupní smlouvu:

          I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je prodej běžným dlouhodobým používáním opotřebeného - ojetého DHM,
     který se nachází odstaven v prostoru skladu OZ v areálu Hrbovice, státní podnik Palivový kombinát

 Ústí, specifikovaného v odst. 2. tohoto článku.

2.  Předmět prodeje je majetkem České republiky, s nímž právo hospodařit vykonává Palivový kombinát,
     Ústí, s. p.:

     Druh vozidla: Osobní automobil - kombi
     Kategorie vozidla:       M1
     Tovární značka: Škoda
     Typ:                             1Z
     Varianta:                      ACBMMX11
     Verze:                          SAM6
     Obchodní označení: Octavia Scout (4 x 4)
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     Výrobce:                      ŠKODA AUTO, a.s., Mladá Boleslav, ČR
     Registrační značka: 5U7 9266
     VIN: TMBKE61Z2A2039043

(Vehicle identifikacion nummer)
     Typ motoru: BMM .. (vznětový)
     Výrobní číslo motoru: -
     Palivo: Nafta motorová
     Zdvihový objem:  1 968 cm3

     Maximální výkon:  103 kW / 4 000 ot. x min.-1

     Výrobce:                      VOLKSWAGEN AG, WOLFSBURG, SRN
     Náplň chladícího
     systému – okruhu:       Obsahuje vysoce kvalitní nemrznoucí směs G12 s bodem tuhnutí -42 oC

Olejová náplň: Olejovou náplň vznětového motoru tvoří motorový olej Longlife, specifikace
5W30, který byl vyměněn spolu s průtokovým čističem v rámci výrobcem sta-

                                          novené servisní prohlídky v září 2016, při stavu tachometru 308 000 km. Příští
                                          servisní prohlídku je nutno provést při stavu tachometru 338 000 km nebo nej-
                                          déle do 19. 9. 2017 dle toho, co nastane dříve. Poslední výměna ozubeného ře-

menu a sady rozvodů byla provedena dne 15. 5. 2015  při  stavu  tachometru
255 291 km. Vůz je osazen startovacím akumulátorem 5KO 915 105 F Ban-

                                          ner 12 V 70 Ah 340 A DIN 570 A EN/SAE.

Převodová skříň: 6. stupňová – manuální
Olejová náplň:             Převodový olej Haldex

     Číslo technického
     průkazu: UD 508233
     Číslo ORV: UAM 022444

(osvědčení o registraci vozidla)
     Inventární číslo: H001471
     Rok výroby:  2009
     První uvedení do
     provozu: 17. 9. 2009
     Rok pořízení: 2009
     Barva: 8E8E, 9156 šedá pastelová metalíza
     Stav tachometru: 310 551 km
     Ode dne uvedení
     do provozu ujeto: 310 551 km
     Stav PHM v nádrži:     na ujetí 140 km

Maximální rychlost:    197 km . hod.-1

TK + ME platí do:  4. 9. 2017

     Pneumatiky:  Osobní automobil je osazen sadou kol, jež se sestávají ze zimních pneumatik
 tovární značky Continental Conti Winter Contact TS 850, 205/55 R 16 H,

                                          jejichž zbývající výše dezénu je 8 mm. Jsou namontovány na plechových dis-
   cích  a  opatřeny 4 ks bezpečnostních kolových šroubů. Nejsou mechanicky

                                          nebo jiným způsobem poškozené – narušené, jejich technický stav je perfetk-
ní.

    Záložní kolo:  Sestává se z nepoužité - nejeté pneumatiky tovární značky Continental Sport
(dojezdové) Contact 2, 205/55 R 16 94V se zbývající výší dezénu 8 mm na  plechovém

                                          prohloubeném disku. Výrobcem je zřetelně označena bezpečnostním rychlost-
                                          ním limitem.
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Počet SO, GO:  Po celou dobu provozování byly prováděny pouze výrobcem předepsané ser-
                                          visní prohlídky a opravy typu BO.

Výstroj automobilu: - integrované autorádio SWING s CD přehrávačem,
                                          - klimatizace,
                                          - zadní parkovací senzory,
                                          - tažné oko 1T0805616A,
                                          - přední mlhová světla,
                                          - handsfree sada Parrot MKi9100,
                                          - 4 ks bezpečnostní šrouby kol,
                                          - vyhřívání předních sedaček,
                                          - 2 ks klíče od spínací skříňky a dveří s dálkovým ovládáním,
                                          - autolékárnička s dobou použitelnosti do 11/2019,
                                          - výstražný trojúhelník,
                                          - bezpečnostní vesta,
                                          - sada žárovek + pojistek,
                                          - nástavec (oříšek) pro manipulaci s bezpečnostními kolovými šrouby,
                                          - klíč na matice kol,
                                          - zvedák mechanický šroubový,
                                          - žluté silonové tažné lano o jmenovité délce 3 000 mm,
                                          - 4 ks pryžový kobereček,
                                          - pryžová vložka zavazadlového prostoru,
                                          - síťový program,
                                          - sada 4 ks letních kol sestávajících se z pneumatik tovární značky: Barum
                                            Bravuris 3NH, 205/55 R 16 H se zbývající výší dezénu 7 mm  na litých
                                            discích.

Doklady automobilu:        - technický průkaz č.: UD 508233,
  - osvědčení o registraci vozidla č.: UAM 022444,
  - servisní knížka,

                                          - návod na obsluhu automobilu,
                                          - návod na obsluhu integrovaného autorádia SWING s CD přehrávačem,
                                          - uživatelská příručka a záruční list k handsfree sadě Parrot MKi9100,
                                          - protokol č.: CZ – 3207 – 15 – 09 – 0377 o absolvování zákonné technic-
                                            ké prohlídky v STK ze dne 4. 9. 2015.

Účetně vedeno na: 10.45.00 .. referát autodopravy
Likvidační protokol
číslo:          -

3.  Prodávající na základě této smlouvy  prohlašuje,  že  předmět  prodeje  vymezený  v  odst.  2. tohoto
     článku kupujícímu prodává, a kupující se zavazuje předmět prodeje od prodávajícího převzít  v  sou-
     ladu s touto smlouvou a zaplatit za něj  kupní  cenu  určenou  způsobem  stanoveným  v  čl.  II.  této
     smlouvy.

4.  Kupující prohlašuje, že se při osobní prohlídce dne 29. 3. 2017 seznámil s technickým stavem, úpl-
     ností a opotřebením shora uvedeného ojetého osobního automobilu - kombi, který je plně v souladu
     se znaleckým posudkem č. 558 – 8/17 ze dne 23. 3. 2017 a nemá k němu žádných výhrad.
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II. Kupní cena

1. Při stanovení kupní ceny se vycházelo z ceny stanovené znaleckým posudkem č. 558 – 8/17 ze dne
23. 3. 2017 a smluvní strany sjednávají kupní cenu ve výši 129 700,-- Kč + DPH (slovy:
stodvacetdevěttisícsedmset korun českých + DPH).

2.  Kupující se zavazuje nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu této  smlouvy  složit  na  účet
     prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy celkovou kupní cenu v dohodnuté  výši, tj. 129 700,--
     Kč + DPH (slovy: stodvacetdevěttisícsedmset korun českých + DPH).

3.  Za den zaplacení kupní ceny se považuje den, ve  kterém  bude sjednaná  kupní  cena  prokazatelně
připsána na bankovní účet prodávajícího. Prodávající vydá kupujícímu předmět prodeje  až  po
uhrazení sjednané kupní ceny a bude jej deklarovat přes vrátnici propustkou materiálu vzor ÚT
003 501.

III. Součinnost prodávajícího a kupujícího

1.  Prodávající je povinen:
     a) zajistit vystavení daňového dokladu – faktury,

b) zajistit vystavení propustky na materiál vzor ÚT 003 501 (jiný než tento je nepřípustný),
c) po uhrazení kupní ceny zajistit protokolární předání předmětu prodeje kupujícímu.

2.  Kupující je povinen:
     a) uhradit kupní cenu sjednaným způsobem a v daném termínu,
     b) zajistit převzetí předmětu prodeje,

c) zajistit odvoz předmětu prodeje nejdéle do 20. 4. 2017 na vlastní náklady a odpovědnost.

IV. Ostatní ujednání

1.  Tato kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2.  Pokud touto smlouvou není stanoveno jinak, platí pro tuto kupní smlouvu příslušná ustanovení zá-
 kona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

3.  Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních stejné právní síly, z nichž jedno vyhotovení obdrží  po
     podpisu prodávající a jedno kupující.

4.  Smluvní strany berou na vědomí, že prodávající je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.,
     o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  a  subjektem, který je povinen
     uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb.,  o  zvlášt-
     ních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
     o registru smluv).

5. Účastníci smlouvy výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu před  jejím  podpisem  přečetli, že  byla
    uzavřena po vzájemném projednání a podle jejich  vůle, dobrovolně, určitě, vážně  a  srozumitelně,
    nikoli v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
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V Chlumci dne 6. 4. 2017                                                                V Nové Pace dne 7. 4. 2017

    _________________________                                                                                ______________
                 Ing. Petr Lenc   Miroslav Brádle
                       ředitel                                                                                                             jednatel

  Palivový kombinát Ústí, s. p.                                                                                   Dovoz-Cars,s.r.o.




