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SMLOUVA ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ Č. 834
(uzavřená dle obč. zák.)

Good Cars s.r.o , s'dlem: Žírov"ce 116, 350 02 Frant"škovy Lázně
IČO: 29164583,
DIČ: CZ29164583,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 28285
jednajÍcÍ: Petrem Svobodou, jednatelem
telefon: 777 616 344, 602 490 446
(dále jen zprostředkovatel)

a

Město Cheb
IČO: 00253979
náměstí Krále jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb 350 20
zastoupená: jaroslavem Krajcem, vedoucím odboru organizačního
e-mail: krajc@cheb.cz
(dále jen majitel vozidla)

uzavÍrajÍ tuto

zprostředkovatelskou smlouvu:

Zprostředkovatel se zavazuje
(dále jen smlouva):
RZ: 4K1 2188
Tovární značka: Škoda
Typ vozidla: Fabia Combi
Typ motoru: CGPA
Číslo TP: UD 692282 .
Číslo OTP: UAS 620751
Počet držitelů v TP: 1

zprostředkovat majiteli vozidla uzavřeni kupní smlouvy na ojeté vozidlo

Druh vozidla: QA
Obsah válců: 1198 ccm výkon: 51kw
Celková hmotnost: 1130 kg
Číslo karoserie: TMBFH25J7A3104629
Datum první registrace: 9. 11. 2009
Barva vozidla: bílá
Počet kIIčů: 2
Stav tachometru: 119 725 km

Celková prodejní cena: 58.548,- KČ, slovy: padesátosmtisÍcpětsetčtyřicetosm korun českých.

Majitel vozidla se zavazuje zprostředkovateli zaplatit odměnu dle ČI. V. této smlouvy.

ll.
Majitel na základě této smlouvy předává a zprostředkovatel přejímá ojeté motorové vozidlo uvedené
v ČI. l. za účelem obstarání jeho prodeje. Majitel vozu současně prohlašuje, že k vozidlu svěřenému
k obstarání prodeje se neváži práva třetích stran a že vozidlo je v jeho výlučném vlastnictví. Po celou
dobu zprostředkování prodeje zůstává toto vozidlo ve vlastnictví majitele vozidla až do okamžiku
prodeje novému majiteli. Majitel vozidla se zavazuje do okamžiku převodu vlastnického práva na
nového majitele nést veškeré náklady spojené s vlastnictvím vozidla a zprostředkováním jeho
prodeje. Zprostředkovatel neručí za vady, které vzniknou zanedbáním základní údržby na vozidle ze
strany majitele vozidla, např. kontrola a doliti oleje, chladicí kapaliny a dalších náplní, kontrola
a napnutí řemenů a kladek agregátů. V záznamu je majitel vozidla povinen upozornit na všechny
skutečnosti, vady, vlastnosti a nedostatky souvÍsejÍcÍ s technickým stavem vozidla, uvést prohlášeni
o vlastnictví vozidla a ostatní skutečnosti, které mohou mít vliv na provoz a stanovení prodejní ceny.
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Prodejni cenu určil majitel vozidla po dohodě se zprostředkovatelem s |přih|édnut l'
k technickemu stavu vozidla, nabídce a poptavce na trhu atd. , " l'
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Majitel vozidla předal zprostředkovateli vyplněný Záznam o technickém stavu vozidla, který je jako "
prohlášenI majitele vozidla nedIlnou součástí této smlouvy.

lV.
Povinnost zprostředkovatele podle ČI. l. této smlouvy bude považována za splněnou dnem uzavření
smlouvy.

Zprostředkovatel se zavazuje vyplatit majiteli vozidla celkovou prodejní cenu dle ČI. l do 30 dnů od
prodeje vozidla a uzavřeni kupní smlouvy.

V.
Majitel vozidla se zavazuje zaplatit zprostředkovateli za zprostředkováni kupní smlouvy podle ČI. l.
této smlouvy odměnu ve výši 1.210 KČ vC. DPH ke dni zaplaceni kupniceny novým vlastníkem.

VI.
Tato smlouva se uzavírá s účinností ode dne jejího podpisu.

Majitel vozidla je oprávněn smlouvu vypovědět a odvolat písemně plnou moc zprostředkovateli,
pokud byla udělena.

VII.
Tato smlouva může být měněna, doplňována nebo zrušena pouze čIslovanými písemnými dodatky
oboustranně odsouhlasenými a podepsanými.

Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty k uplatnění všech práv smluvní strany z této
smlouvy vyp|ývajÍcÍch bude deset let od doby, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních ,stran.
Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejněni prostřednictvím registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejněni této smlouvy
v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením článku lV. odst. 1 písm. d) směrnice č. 30/2016
o zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými
městem Cheb, schválené usnesením Rady města Chebu č. RM 445/17/2016.

Ve Františkových Lázních dne:

l

Good Cars s.f-:o.
Petr Svoboda, jednatel

' '., ... " Město Cheb
jaroslav Krajc, vedoucÍodborh oŕganizačniho


