
č.j. KRPH-101289-16/ČJ-2022-0500NE-VZ

Kupní smlouva

uzavřená dle ustanovení §2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění, a zákona 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování

v právních vztazích , v platném znění

Smluvní strany

1. prodávající: Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého
kraje

sídlo: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
zastoupený:

bankovní spojeni: Česká národní banka
číslo účtu: 19-0023235881/0710
IČO: 75151545
DIČ: CZ75151545
tel.:
datová schránka: urnai6d
e-mail:
Kontaktní osoba oprávněná k technickému provádění smlouvy:

(dále jen ,,prodávajícř)

2. Kupující
sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojeni:
číslo účtu:
telefon:
datová schránka:
e-mail:
kontaktní osoba

Dovoz-Cars, s.r.o.
Havlova 851, 509 01 Nová Paka

27532691
CZ27532691
Komerční banka
43-1166900257/0100

ui44t

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 24509

(dále jen ,, kupující")

uzaviraji
tuto kupní smlouvu:

Předmět smlouvy

1. prodávajÍcÍ touto kupní smlouvou a za podmínek v ní dohodnutých prodává kupujicknu
soubor vyřazených služebních dopravních prostředků (dále jen ,,vozidla"). jedná se
o jednorázový prodej.

Odprodej souboru 26 ks vyřazených služebních dopravních prostředků
(SDP VI- 2022).
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2. Vozidla jsou majetkem státu, o němž bylo rozhodnuto, že jde o majetek trvale
nepotřebný, ke kterému přis|ušÍ právo hospodaření Krajskému ředitelství policie
Královéhradeckého kraje a kupujÍcÍ tento soubor použitých vyřazených vozidel za
dohodnutých podmínek kupuje. Bližší určení a technické označení vozidel, náhradních
dílů a pneumatik je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy.

3. Každé jednotlivé vozidlo je předáváno na základě protokolu o odevzdáni a převzetí
vozidla.

III.
Kupní cena a jejÍ úhrada

1. prodávajÍcÍ a kupujicí se vzájemně dohodli na kupní ceně za:

soubor 26 ks vyřazených vozidel ve výši 871.000,00 Kč
Přehled vyřazených prodávaných vozidel je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

výše kupní ceny vozidel je stanovena na základě podané nabídky ze dne 7. 10. 2022.

2. Kupní cenu uvedenou výše se kupujÍcÍ zavazuje uhradit prodávajícimu jednorázovou
platbou do 1 pracovního dne ode dne účinnosti kupní smlouvy, na účet
č. 19-0023235881/0710 u České národní banky v Hradci Králové (variabilní symbol
311390)

Pokud kupující neuhradí kupní cenu jednorázovou platbou na účet prodávajÍcÍho
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne účinnosti kupní smlouvy, může
prodávajÍcÍ odstoupit od smlouvy.

IV.
Ostatní ujednání

1. ProdávajÍcÍ je povinen zajistit, aby předmětný soubor vozidel, včetně dokladů
vztahujÍcÍch se k prodávaným vozidlům, byl připraven k odběru kupujícímu nás|edujÍcÍ
den po připsání kupní ceny na účet prodávajÍcÍho.

2. Úhradou se rozumí datum připsáni kupní ceny (finanční částky) na účet prodávajÍcÍho.

3. KupujÍcÍ je povinen předmět kupní smlouvy uvedený v či. ll. a specifikovaný v příloze '
č. 1 této smlouvy, osobně převzít a přepravit na vlastni náklady z objektu prodávajÍcÍho
tj. bývalého objektu vojenského opravárenského závodu (NOVOTNÝ), úl. na Brně,
Hradec Králové do 10 pracovních dnů po připsáni kupní ceny na účet
prodávajÍcÍho.

4. KupujÍcÍ bere na vědomí, že vyřazená a prodávaná vozidla nejsou pojištěna z
odpovědnosti za jejich provoz podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištěni odpovědnosti
za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejÍcÍch zákonů
(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) a proto je nelze přepravovat po
vlastní ose.

5. V případě nedodrženi podmínek stanovených v ČI. Ill. a ČI. lV. této smlouvy jsou oba
účastnici srMuvniho vztahu vzájemně oprávněni od této kupní smlouvy odstoupit.

6. KupujÍcÍ prohlašuje, že si je vědom, že předmětem kupní smlouvy jsou věci použité a že
se řádně seznámil s technickým stavem prodávaných věci, s dostupnou písemnou
dokumentací a prodávaná vozidla kupuje, jak stojí a leží.

Ĺ
7. prodávajÍcÍ bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších

údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží v souladu splatnými právními předpisy.
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V.
Závěrečná ujednání

1. Předmětná smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost
originálu. Po jejím podpisu obdrží prodávajÍcÍ i kupující jedno vyhotoveni kupní smlouvy.

2. Pokud není v této kupní smlouvě stanoveno jinak, řídí se právni vztahy z ni vyp|ývajÍcÍ
příslušnými ustanoveními §2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění.

3. Účastnici této kupní smlouvy prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich vážné
a svobodné vůle prOsté omylů a tísně, na důkaz čehož připojují své vlastní podpisy.

4. Tato kupní smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma účastníky tohoto smluvního
vztahu a účinnosti dnem uveřejněni v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015
Sb. o registru smluv.

5. Seznam přIloh:
Příloha č. 1 - celkový přehled vyřazených prodávaných 26 vozidel

V Hradci Králové
dne

b,za prodavaj|c|ho: , ' o,-

V Nové Pace
dne 1-(. (O. 2qcj Qj2_

>

CZ 275í2ci'.'! ""

ľ
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Příloha č. 1.
k č.j. : KRPH-101289-16/ČJ-2022-0500NE-VZ

evid. čís. Registrační Typ dopravního Ujeto Rok Technický stav Cena za vozidlo

" B " značka: prostředku : km: výroby: Poškozeni:

1 K 1A vlek za nákladní automobll 1960 Bez technické kontroly.
2 AP 01 A - Hek pyrotechnický 1988 Poškozená výdřeva ložné plochy.
3 Avia A75- L odtah 296 995 2000 Koroze karoserie, Vozidlo bez akumulátoru.

4 Š. Fabia 1,4 - 55 kW 173 345 2006 Vozidlo po ON, Poškozen LP blatník, přední nárazník, LP světlo.

5 Š, Octavia 1,9 TOl - 74 kW 220 780 2006 Hlučné ložisko l. p. kola. Levý zadní brzdič vázne. Sjeté zadní
pneu.

6 Š. Fabia comm 1,4 - 55 kW 157 293 2006 Koroze karoserie, kolisavé otáčky motoru,

7 Š. Octavia íl Combi 1,8 - 118 kW 181 859 2008 Celkově opotřebeno provozem. Vadný akumulátor, bez TK.

8 V\N Transporter 2,5 TOl - 96 kW 244 109 2008 Vadná spojka, další drobné závady. Koroze karoseňe, Oděryplastů v inteňéru, vadný akumulátor, bez TK.
Koroze karoserie, Oděry laku a vnitřních plastů. Drobné závady.

9 V\N Transporter 2,5 TĎi - 96 kW 286 915 2008 vadný akumulátor, bez TK.

10 VW Transporter 2,5 TOl - 96 kW 284 605 2008 Nadměrná spotřeba oleje, nepravidelné výpadky výkonumotoru Koroze karoserie, vadný akumulátor, bez TK.

11 š. Octavia || Combi 1,8 - 118 kW 187 634 2008 Koroze karoserie, oděry laku po celém obvodu vozidla. bez TK-

12 Š. Octavia || Combi 1,8 - 118 kW 166 717 2008 Zatuhlé přední brzdové třmeny, Koroze kotoučů. Vadnýakumulátor, bez TK.
13 Š. Octavia Íl 1,6 - 75 kW 205 784 2008 Odlupujici se lak. vadný akumulátor.
14 Š. Octavia || 1,6 - 75 kW 215 570 2008 KolÍsavé otáčky motoru. vadný akumulátor.
15 Š. Octavia || 1,8- 118 kW 236 883 2008 Porucha spojky. Bez tk.

16 Š. Octavia || Combi 1,8 - 118 kW 243 966 2008 prasklá pružina zadního tlumiče. vadný akumulátor, bez TK

17 Š. Octavia Íl 1,8 - 118 kW 209 515 2009 Opotřebeno provozem. vadný akumulátor, bez TK.
18 Š. Octavia Íl Combi 1,6 - 75 kW 205 446 2009 Prokluzuje spojka- Bez TK.
19 Š. Octavia Íl Combi 1,8 - 118 kW 162 422 2010 Únik oleje z motoru. Prasklá levá zadní pružina,
20 Š. Octavia Íl Combi 1,8 - 118 kW 114 887 2010 Nadměrná spotřeba oleje.

21 Š. Octavia Íl Combi 1,8 - 118 kW 224 506 2010 Svítí kontrolka airbagu, nejde polohovat sedačka řidiče. Korozekaroserie.
22 Š. Octavia 11 Combi 1,8 - 118 kW 182 771 2011 Prasklá levá zadní pružina, Neprošlo STK
23 Š. Octavia || Combi 1,8 - 118 kW 227 864 2011 Nadměrná spotřeba oleje vadný akumulátor, bez TK.
24 Š. Octavia Íl 1,6 - 75 kW 176 071 2011 Vadné kabely ke svíčkám a zapalovaci cívka. Bez TK.
25 Š. Octavia 11 1,6 - 75 kW 203 507 2011 Únik oleje z motoru. Prasklá LZ pružina. Neprošlo STK.
26 Š. Octavia Ill 1,4 - 110 kW 182 794 2015 Vozidlo po dopravní nehodě. Bez TK.

Cena celkem za část 2. 871 000,00
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