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Č. j. KRPM-23983-12/ČJ-2022-1400AO

Smlouva o odprodeji nepotřebného movitého majetku
uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,občanský zákoník') a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování

v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon č. 219/2000 Sb.")

dále jen ,,smlouva"

Smluvní strany
Česká republika - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Se sídlem: tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc
IČO: 720 51 795
Zastoupena: plk. Ing. Liborem Krejčiříkem, náměstkem ředitele pro ekonomiku
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Ostrava,
Číslo účtu: 19-20931881/0710
Kontaktní osoba: Roman Bureš
Tel.: +420 974 761 606
E-mail: krpm.osm.ao@pcr.cz

dále jen ,,prodávaj/cř'

a

Dovoz — Cars, s.r.o.
Se sídlem:
IČO:
Zastoupena:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Tel:
E-mail:

Havlova 851, 509 01 Nová Paka
275 32 691

dnatel společnosti
Komerční banka, a.s.
43-1166900257/0100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24509

dále jen ,,kupujícř',

společně dále také jako ,,smluvní strany".

Smluvní strany uzavÍrajÍ na základě výsledku veřejné soutěže na odprodej nepotřebného movitého ma-
jetku České republiky s přís|ušnostÍ k hospodaření Krajskému ředitelství policie Olomouckého kraje (dále
jen ,,krajské ředitelství"), který byl zveřejněn na internetových stránkách krajského ředitelství v období
od 16. května do 6. června 2022 pod č. j. KRPM-23983-8/ČJ-2022-1400AO, a v souladu zejm.
s ustanovením § 2079 a násl. občanského zákoníku, tuto kupní smlouvu.
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Článek í.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je odprodej nepotřebného movitého majetku - motorových vozidel specifikova-
ných v příloze č. 1 smlouvy (dále jen ,,předmět plněni"), která tvoří její nedílnou součást. prodej
se uskutečňuje v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., a vyhláškou č. 62/2001 Sb., o hospodařeni
organizačních složek státu a státních organizaci s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů.

2. prodávající prohlašuje, že:
a) má příslušnost hospodařit s majetkem České republiky uvedeným v příloze č. 1 smlouvy,
b) předmět plnění není zatížen dluhy ani jinými nároky,
c) nejsou mu známy takové závady předmětu plněni, na které by měl kupujíciho upozornit, a
d) prodávajÍcÍ k nepotřebnému majetku neposkytuje žádnou záruku, opravu, servis ani dodávky

náhradních dílů.

3. Spolu s předmětem plnění budou předána Osvědčení o registraci vozidla část ||., která budou odhlá-
šená na registru motorových vozidel MV ČR, detašované pracoviště u Kra,jského ředitelství policie
Jihomoravského kraje, na adrese Kounicova 687/24, 611 32 Brno - Veveří, a následně přihlášena
na kupujĹcÍho. Kupující je povinen do deseti pracovních dnů od fyzického předání a převzetí předmětu
plnění zajistit na své náklady evidenční kontroly, a s protokoly o evidenčních kontrolách je kupující
povinen dostavit se s prodávajickn na uvedené registrační místo, kde dojde k přepisu. Součástí pře-
vodu vozidel může být registrem motorových vozidel kupujÍcÍ vyzván k zaplaceni ekologických po-
platků za motorová vozidla nesp|ňujÍcÍ emisní normy. Veškeré správní nebo ekologické poplatky hradí
kupující.

4. V den převodu předmětu plnění na kupujÍcÍho bude ukončeno zákonné pojištěni odpovědnosti z pro-
vozu vozidla.

5. Vlastnické právo k předmětu plněni přechází na kupujÍcÍho až úplným zaplacením kupní ceny. Fyzické
předání a převzetí předmětu plnění se uskuteční mezi zástupci prodávajícího a kupujícího bez zby-
tečného odkladu po připsáni finanční částky na účet prodávajÍcÍho.

6. O řádném předáni a převzetí vozidel bude vyhotoven písemný předávací protokol podepsaný smluv-
ními stranami.

7. Kupující prohlašuje, že byl prodávajÍcÍm před podpisem smlouvy důkladně seznámen s technickým
stavem předmětu plněni, přičemž jej v tomto stavu přebírá a současně se podpisem smlouvy vzdává
svého práva z vadného plnění.

8. KupujÍcÍ je povinen zabezpečit odvoz předmětu plněni z objektu krajského ředitelství na ulici Kože-
lužská, parcela č. st. 1492, 779 00 Olomouc, na vlastní náklady nejpozději do čtrnácti kalendářních
dnů ode dne fyzického předání a převzetí předmětu plněni. ProdávajIcí nepřipouští další přeprodej
předmětu plněni. Vstup do areálu je možný pouze pověřeným osobám kupujícího a tyto osoby musí
schválit a doprovázet pověřený pracovník prodávajÍcÍho.

9. Kontaktní osobou za stranu prodávajícího je:
Roman Bureš, tel. "

Kontaktní osobou za stranu kupujícího je:
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Článek. ll.
Prodejní cena

Celková nabídková cena za předmět plněni uvedený v ČI. I. smlouvy činí 338 000 KČ. Celková nabídková
cena zahrnuje veškeré náklady kupujÍcÍho spojené s nákupem předmětu plnění.

Článek Ill.
Platební a fakturační podmínky

Platba za předmět plnění bude kupujíckn provedena bezhotovostním převodem na účet prodávajícího
č. ú. 19-20931881/0710 do deseti kalendářních dnů od podpisu smlouvy smluvními stranami.

Článek lV.
Ostatní ujednáni

1. Kupující prohlašuje, že si před podpisem smlouvy předmět plněni zkontroloval a přebírá jej v takovém
stavu, v jakém se s ním před uzavřením smlouvy seznámil.

2. Kupující potvrzuje, že stav předmětu plnění odpovídá jeho stáří a počtu ujetých kilometrů a že byl
podrobně seznámen se stavem předmětu plněni a je s nim srozuměn.

3. V případě prodlení se zabezpečením odvozu všech vozidel, jež jsou předmětem plnění, dle ČI. l.odst. 8
smlouvy je kupujÍcÍ povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dle ČI. ||.
smlouvy za každý započatý den prodlení (byt' by byl v prodlení s odvozem jen jednoho motorového
vozidla).

4. V případě prodlení se zaplacením kupní ceny dle ČI. Ill. smlouvy je kupující povinen zaplatit prodáva-
jicímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dle ČI. ||. smlouvy za každý započatý den prodlení.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. V souladu s ustanoveními občanského zákoníku se obě smluvní strany zavazují zachovávat mlčenli-
vost o interních záležitostech druhé smluvní strany, se kterými se při plněni dle smlouvy seznámily.
V opačném případě je smluvní strana, jež tuto povinnost poruší, povinna zaplatit druhé smluvní straně
smluvní pokutu ve výši 5 000 KČ za každé jednotlivé porušeni povinnosti mlčenlivosti.

2. Jakákoliv smluvní pokuta dle této smlouvy je splatná do čtrnácti kalendářních dnů ode dne jejího
uplatněni oprávněnou smluvní stranou na povinné smluvní straně. V případě prodlení s úhradou
smluvní pokuty si smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ze smluvní pokuty ve výši zákonného
úroku z prodlení, a to ode dne nás|edujícího po dni splatnosti do zaplacení.

3. Smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky podepsanými
oprávněnými zástupci smluvních stran.

4. Smluvní strany prohlašuji, že smlouva byla uzavřena po předchozím projednání jako projev jejich
pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.

5. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží jeden s platností
originálu.

6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

7. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv, ve znění poz-
dějších předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv").
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8. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv dle zákona o registru smluv. Zve-
řejnění smlouvy provede prodávající.

9. Smluvní strany potvrzují autentičnost smlouvy svými podpisy.

V Olomouci dne 2 O -06- 2022 V../Ĺ'· Pa a" ,,,A Ĺ äfúZ

Za prodávajÍcÍho Za kupujÍcÍho

'

Is,

plk. Ing. LibÓ rejčiříi' '
náměstek ředitele pro ekonoĹniku, '," '

"'—-
jednatel %o|ečnosti Dovoz-Cars, s.r.o.

! . ,· ŕ
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Příloha č. l ke smlouvě č. j. KRPM-23983-12/ČJ-2022-1400AO

B typ r. v. km stav
Špatně startuje, motor opotřebený provozem,

l. 69 841 Škoda Fabia Hatchback 1,4 2002 176 815 koroze podvozku.
Podřený lak vozidla, koroze spojů jednotlivých

2. 72 050 Škoda Fabia Hatchback 1,4 2005 238 697 dílů.
Motor opotřebený provozem, koroze výfůkového

3. 73 469 Škoda Fabia Hatchback 1,4 2006 304 457 potrubí.
Vadný katalyzátor výfůkových plynů, podřený lak

4. 71 563 Škoda Fabia Hatchback 1,4 2004 195 059 vozidla.
Baterie nedrží kapacitu, karosérie odpovídá stáří

5. 71 631 Škoda Fabia Hatchback 1,4 2004 112 533 vozidla.
Koroze brzdového a palivového potrubí, koroze

6. 73 471 Škoda Fabia Hatchback 1,4 2006 161 768 podvozku.
Interiér částečně znehodnocený moritáží

7. 73 452 Škoda Fabia Hatchback 1,4 2006 222 776 radiostanice.
Hlučné rozvody, snížený výkon motoru, zvýšená

8. 69 948 Škoda Fabia Hatchback 1,4 2002 206 101 vůle v řízení.
Velká spotřeba motorového oleje, snížený výkon

9. 73 317 Škoda Fabia Hatchback 1,4 2006 242 086 motoru,
Nepravidelný a snížený výkon motoru, koroze

10. 73 161 Škoda Fabia Kombi 1,4 2006 187 199 brzdového potrubí.
Snížený výkon motoru, velká spotřeba

11. 71 371 Škoda Fabia Kombi 1,4 2004 274 164 motorového oleje.
Zkorodované prahy a přední blatníky, vadný

12. 73 068 Škoda Fabia Kombi 1,4 2006 162 636 akumulátor.
Zkorodované brzdové kotouče, baterie nedrží

13. 69 956 Škoda Fabia Kombi 1.4 2002 158 752 kapacitu,
Nepravidelný a snížený výkon rnotoru. koroze na

14. 72 360 Škoda Fabia Kombi 1,4 2005 240 649 přední nápravě.
Povrchová koroze rámu, unavené pružiny

15. 70 846 Škoda Octavia II Kombi 1,6 2003 272 643 pérování.
Karosérie částečně zkorodoväná, zašlý lak, baterie

16. 73 563 Škoda Octavia II Kombi 1,6 2006 317 393 bez kapacity.
Velká spotřeba oleje, uniká chladicí kapa]in%

17. 70 205 Škoda Superb Sedan 2,8 2002 322 289 celková koroze.
18. 204 784 Alfa Romeo 159 Sportwaeon 2006 138 802 Vadný motor, baterie bez kapaeity,

Slabé tlaky ve válcích, nedrží volnoběh, baterie
19. 67 131 VW Golf Hatchback 1,8 1999 326 744 bez kapacity.

Koroze ramen náprav, karosérie - koroze
20. 61 938 VW Transporter 2,5 - 85 kW 1996 342 281 .jednotlivých dílů.

Cena celkem: 338 000 KČ
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