
Kupní smlouva 
Číslo MP-22/11/17 

   
Smluvní strany 

Statutární město Liberec 
Zastoupené: Tiborem Batthyánym, primátorem 

ve věci této smlouvy:  

Mgr. Ladislavem Krajčíkem, ředitelem MP 

Nám. Dr. E. Beneše 1 

460 59  Liberec 1  

IČO : 00262978 

DIČ : CZ00262978 

Bankovní spojení: 4096302/0800  

ČS, a.s. 

Tel : 488 578 111      

 (dále jen „prodávající“)  

a 

 
Firma 

Komunitní práce Liberec, o. p. s. 
Zastoupené: Tomášem Kratochvílem, ředitelem 

Nám. Dr. E. Beneše 1 

460 59  Liberec 1  

IČO: 27275558  

DIČ: CZ27275558 

Bankovní spojení: 3295053399/0800  

ČS, a.s. 

Tel: : 485 244 990  

 (dále jen „kupující“) 

uzavírají v souladu s § 2079 a § 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákoník“),  

 

I. Prodávající je vlastníkem uvedeného ojetého motorového vozidla: 

tovární značka a typ: VW Caravelle 4x4  75 kW 

SPZ:   1L1 5758                                  barva: bílá 

Objem/palivo: 2 461 cm³ / nafta   číslo karoserie: WV2ZZZ70Z3H051879 

TP č.:                   AP 682165 rok výroby:      11.10.2002 

stav tachom:        403.000 km 

  

a je zapsán jako držitel v technickém průkazu tohoto vozidla. 

 

 II. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu ojeté motorové vozidlo dle čl. I, a to ve 

stavu, tak jak je popsán v záznamu o prohlídce technického stavu vozidla, který tvoří nedílnou 

součást této smlouvy. Prodávající prohlašuje, že na vozidle uvedeném v čl. I neváznou žádná 

práva nebo závazky třetích stran, a že nezatajil na vozidle žádné technické závady a 

nedostatky než ty, které jsou uvedeny v záznamu o prohlídce technického stavu vozidla. 

 

III. Kupní cena byla s přihlédnutím k použití, opotřebení a technickému stavu vozidla 

stanovena Znaleckým posudkem č.: 519-12-2017 na částku  

 

78.000,-Kč, vč. DPH  slovy  =sedmdesátosmtisíckorun = 

  

IV. Kupující vozidlo uvedené v čl. I. kupuje za cenu 78.000,- Kč. Uvedenou částku zašle na 

účet prodávajícího před převzetím vozidla, na základě faktury vystavené prodávajícím po 

nabytí účinnosti této smlouvy. Prohlašuje, že se osobní prohlídkou seznámil s jeho 

technickým stavem. 
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V. Kupní cenu dle čl. III uhradí kupující prodávajícímu: 

 v hotovosti při podpisu této smlouvy a prodávající její příjem stvrzuje podpisem této 

smlouvy. 

 převodním příkazem na číslo účtu: 4096302/0800   

 šekem č. číslo šeku. 

 poštovní poukázkou. 

 

VI. Vlastnické právo k shora uvedenému vozidlu přejde z prodávajícího na kupujícího 

převzetím vozidla s tím, že vyznačení změny držitele motorového vozidla v technickém 

průkazu bude provedeno nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy bude částka připsána na účet 

prodávajícího. Prodávající se zavazuje u příslušného správního orgánu pro evidenci 

motorových vozidel provést záznam ve prospěch kupujícího. Pro účel provedení tohoto 

záznamu vydává kupující prodávajícímu plnou moc. 

 

VII. Dnem převodu vlastnického práva přecházejí veškerá práva a povinnosti vyplývající z 

vlastnictví vozidla na kupujícího. Náklady spojené s vyznačením změny držitele motorového 

vozidla nese kupující. Na kupujícího přechází nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého 

zhoršení předmětu koupě přechodem vlastnického práva dle čl. VI. 

 

VIII. Prodávající odpovídá kupujícímu za právní vady váznoucí na prodávaném vozidle, 

avšak za vady vzniklé použitím nebo opotřebováním vozidla a za vady uvedené v záznamu o 

prohlídce technického stavu neodpovídá. 

 

IX. Prodávající a kupující prohlašují, že tuto kupní smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že ji 

neuzavřeli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Pokud tato smlouva nestanoví 

jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran občanským zákoníkem. 

 

Po zajištění převodu na kupujícího předá prodávající kupujícímu: 

 technický průkaz k vozidlu, 

 osvědčení o technickém průkazu, 

 doklad o zaplacení zákonného pojištění odpovědnosti za škody z provozu motorových 

vozidel, popř. doklad o provedeném měření emisí a prohlídce v STK, 

 originální klíče od vozidla v počtu 2+0 ks. 

 

X. Prodej vozidla schválila rada města Liberec na svém 4. mimořádném zasedání dne 26. 6. 

2017 usnesením č. 687/2017. 

 

XI. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 

chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být 

poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s 

jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

 

Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  
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Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její 

účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 

smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, 

a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.  

 

XII. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, každá ze smluvních stran obdrží jeden 

výtisk. 

 

 

 

 

V Liberci, dne    .    .  2017 

 

 

 

 

 

                       

     Statutární město Liberec  Komunitní práce Liberec, o.p.s. 


