
 

 

   K U P N Í  S M L O U V A 
č. 325/2016 

 
SMLUVNÍ STRANY 

 
Statutární město Ostrava, 
Prokešovo náměstí č. 8, 729 30 Ostrava 
IČ: 00845451 
DIČ: CZ00845451 
Bankovní spojení: 19-1649297309/0800 
 
zastoupené na základě zřizovací listiny 
Janáčkovou filharmonií Ostrava, příspěvkovou organizací, ul. 28.října 124, 702 00, Ostrava-Moravská Ostrava  
Statutární orgán: Mgr. Jan Žemla, ředitel 
IČ: 00373222 
DIČ: CZ00373222 
Organizace je vedena v živnostenském rejstříku Statutárního města Ostrava – Živnostenský úřad pod čj. K01055 
(dále jen kupující) 

 
a 

 
Martin Janeček 
U Letiště 8 
Ostrava-Hrabůvka, 700 30 
Datum narození: 20.3.1967 
Číslo OP: CA 061445 
Číslo účtu: 2200775491/2010 
(dále jen prodávající) 
 

OBSAH SMLOUVY 
 

I. 
 
1.   Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti v době uzavření 

smlouvy. 
II. 

 
1.     Prodávající je vlastníkem hudebního nástroje – pětistrunného kontrabasu zn. MIROSLAV PIKART 1986 op. 53 
        rok výroby 1986. 
         

III. 
 

1. Prodávající prodává kupujícímu movitou věc uvedenou v čl. II. odst. 1 této smlouvy za kupní cenu dle 
znaleckého posudku 260.000,- Kč (slovy dvěstěšedesáttisícckorunčeských) a kupující tuto věc za uvedenou 
cenu kupuje a přejímá. 

 



 

 

2.    Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu uvedenou v odst. 1 čl. III bezhotovostním způsobem na účet uvedený     
        v záhlaví této smlouvy nejpozději do 14 dnů ode dne podpisu této smlouvy, tj. do 15.7.2016.  
3. V případě, že kupní cena nebude kupujícím v plné výši a ve sjednané lhůtě uhrazena, smluvní strany se dohodly, 

že se tato smlouva od počátku ruší. 
 

IV. 
1. Kupující si je vědom, že kupovaná movitá věc byla již užívána, že vykazuje  opotřebení,  zastarání, a že z tohoto 

titulu nemůže uplatňovat dodatečně nárok na slevu z dohodnuté kupní ceny, která nynějšímu stavu této věci 
odpovídá. 

2. Kupující prohlašuje, že se seznámil se stavem výše uvedeného předmětu prodeje, a že jej v tomto stavu do svého 
vlastnictví kupuje a přejímá. 

3. Prodávající prohlašuje, že na převáděné movité věci neváznou práva nebo závazky třetích osob. 
 

V. 
1.     Vlastnické právo k výše uvedenému v čl.  II. odst. 1 této smlouvy přejde na kupujícího dnem jeho zaplacení.     
2.     Předání a převzetí se uskuteční v místě sídla Janáčkovy filharmonie Ostrava, p. o. na základě předávacího proto- 
         kolu. 
3.     Prodávající vyslovuje kupujícímu svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů tj.jména, příjmení, titulu,  
         data narození, adresy trvalého bydliště za účelem doplnění a vedení databáze Janáčkovy filharmonie Ostrava,po    
        

VI. 
1. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné 

vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 
2. Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních v platnosti originálu, z nichž tři vyhotovení obdrží kupující a jedno 

vyhotovení obdrží prodávající. 
 
 
                                1.7.2016 
V Ostravě, dne ……………………. 
 
 
Za kupujícího:                                                  Za prodávajícího: 
 
 
 
 
 
…………………………………..……………………………………….                           …………………….…..………………………………………... 
                                   Mgr. Jan Žemla                                                                                          Martin Janeček                                                           
                                       ředitel JFO                                                                                                             
 
 
 
 
               
Předběžná řídící kontrola 
Schválil: ředitel JFO       Správce rozpočtu: 
Datum: 1.7.2016                                                         vedoucí rozpočtu 


