
lM+V 
Smlouva kupní 

(4/ 18/0008) 
uzavřená dle § 2079 a násl. občanského zákoníku 

v platném a ucınném znění 

Článek I. 

Smluvní strany 

1. Kupující: 

Statutární město Liberec 
Sídlo: Dr. Edvarda Beneše 1, 460 59 Liberec! 
IČ: 00262 978 
Zastoupené: Tìborem Batthyánym, primátorem města 
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: Bc. David Novotný, vedoucí odboru 
správy veřejného majetku 
Tel.: 602482319 e-mail: novotny.david@magistrat.liberec.cZ 

2. Prodávající: 

1.

2

3 

Obchodní firma: AUTO M+V s.r.o. 
Sídlo: Velké Meziříčí, Průmyslová 2088, PSČ 594 O1 
Jeho jménem jedná: p. Vojtěch Večeřa, jednatel 
ıčz 26913330 
Dıčz CZ28913330, je plátcem DPH 
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského Soudu v Brně, oddíl C, vložka 44770 
Osoba oprávněná kjednáníve věci plněnípředmětu této smlouvy: Vojtěch Večeřa 
Tel.: 777 241002 e-mail: vecera@automv.cZ 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

Prodávající tímto prohlasuje, ze je Oprávnen na kupujícího prevest nasledující predmět teto kupnı 
Smlouvy: 
- pohřebnívozidlo na 2 rakve, specifikované podrobně v príloze č. 1 této Smlouvy. 

Prodávající prodává kupujícímu předmět Smlouvy vymezený v čl. Il odst. 1 této Smlouvy (dále též 
jen „Předmět l‹oupě") do jeho výlučného vlastnictví a kupujícího do Svého výlučného vlastnictví 
přijímá. 

Prodávající se zavazuje předat Předmět koupě Kupujícímu za podmínek sjednaných v této kupní 
Smlouvě ve sjednanéjakostl a čase a umožnit Kupujícímu nabýt vlastnické právo k Předmětu koupě 
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a Kupujícíse zavazuje Předmět koupě převzít a Zaplatit za ně kupní cenu dle podmínek stanovených 
v čl. Ill. této Smlouvy. 

článek ııı. 
Cena a platební podmínky 

Kupní cena za předmět koupě je stanovena dohodou smluvních stran. 
Cena předmětu koupě je dohodnuta dle cenové nabídky ze dne 4.1.2018, která je přílohou této 
smlouvy a činí celkem částku 1.024.329; Kč bez DPH. 
K ceně bude připočtena DPH ve výši platné ke dni zdanitelného plnění. 
Cena Zahrnuje dopravu na místo určenívčetně předání technické dokumentace V českém jazyce a 
zaškoleníobsluhy. 

Cena za dodávku dle odst. 2. tohoto článku bude vyúčtována po předání předmětu koupě 
kupujícímu. Po převzetí předmětu koupě vystaví prodávající řádný daňový doklad S náležitostmi 
dle § 29 Zák. č.235/2004 Sb. O daní Zprˇìdané hodnotyv platném znění. 
Kupní cena za předmět koupě je dle dohody smluvních stran Snlatná do 14 dnů od “ře\”~=fí 
předmětu koupě kupujícím. a to na účet prodávajícího č. 

Článek IV. 
Dodací podmínky 

Prodávající se zavazuje předat předmět koupě kupujícímu do 20.6.2018. 
Místem plnění, kde dojde k předání a převzetí předmětu koupě je Sídlo prodávajícího. 
Kupující je povinen předmět koupě od prodávajícího převzít do 10 dnů ode dne, kdy bude 
prodávajícím vyzván k převzetí předmětu koupě. 
Nebezpečí škody na věcí přechází na kupujícího v okamžiku předání a převzetí předmětu koupě. 
Vlastnícké právo k předmětu koupě přechází na kupujícího až úplnou úhradou kupní ceny dle čl. III 

této smlouvy. 

O předání a převzetí předmětu koupě jsou Strany povinny sepsat předávací protokol. Kupující není 
oprávněn odmítnout převzít předmět koupě pro drobné vady, které ani ve svém souhrnu nebrání 
řádnému užívání předmětu koupě kjeho obvyklému účelu. Zjevné vady předmětu koupě budou 
stranami zapsány do protokolu D předání a převzetí předmětu koupě, strany sí Zároveň dohodnou 
lhůtu, ve které budou tyto vady prodávajícím odstraněny. Tato lhůta se rovněž uvede do 
předávacího protokolu. 
V případě požadavku poskytne prodávající kupujícímu na období od 30.5.2018 do doby předání 
předmětu plnění, bezplatně náhradní pohřebnívozídlo. 
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Článek V. 
Ostatní ujednání 

Prodávající poskytuje kupujícímu na předmět koupě záruku V délce 24 měsíců. Záruční lhůta Začíná 
běžet dnem převzetí předmětu koupě kupujícím. 
V případě porušení smluvních povinností uvedených včl. IV., odst. 1. ze Strany prodávajícího, 
vzniká prodávajícímu povinnost Zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výší 0,05% Z ceny dodávky 
za každý den prodlení po lhůtě dodání. Tato smluvní pokuta je prodávajícím splatná do 5 dnů ode 
dne, kdy k tomu bude kupujícím vyzván. 
V případě porušenísmluvních povinností uvedených v čl. l|I., odst. 5. ze Strany kupujícího, vzniká 
kupujícímu povinnost Zaplatit prodávajícímu Smluvní pokutu ve výši 0,05% Z dlužné částky za každý 
Započatý den prodlení S úhradou kupní ceny, Tato Smluvní pokuta je kupujícím splatná do 5 dnů 
ode dne, kdy k tomu bude prodávajícím vyzván. 

VI. 
Závěrečná ustanovení 

Tato Smlouva, nabývá platnosti a dnem podpisu obou smluvních stran. 
Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto Smlouvou se řídí právním řádem České 
republiky, Zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
Změny a dodatky této smlouvy je nutno provést písemnou formou, musí být vzestupně číslované 
a musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 
V případě soudního sporu bude tento veden u místně a věcně příslušného soudu. 
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopísech, Z nichž každý má platnost originálu a Z nichž po 
jednom obdrží každá smluvní Strana. 
Případná neplatnost či zdánlivost jednotlivých ustanovení této Smlouvy nemá za následek 
neplatnost celé smlouvy. 

Smluvní strany po přečtenitéto Smlouvy prohlašují, že souhlasí Sjejím obsahem, že tato odpovídá 
jejich pravé a svobodné vůli, že je určitá a srozumitelná a že není uzavírána vtísni či Za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. 

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 Zvýrazněnítextu. Neoznačení údajůje považováno Za Souhlas sjejích 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, uveřejňovánítěchto smluv a O 
registru smluv (Zákon o registru smluv). 
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11. Smluvní Strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnuté před jeji účinnostíjsou 

plnění bez právního důvodu a Strana, která by plnila před účinnostitéto Smlouvy, nese veškerou 
Odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá 
Strana takové plnění přijme a potvrdíjeho přijetí, 

12. Uzavření této Smlou\/y schválila rada města Liberce na své 2. schůzi dne 16.1.2018, číslo usneseni 
101/2018. 

Příloha: cenová nabídka ze dne 4.1.2018 

Ve Velkém Meziříčí dneÄ.'.?:.ž..... 2018 V Liberci dne 17.1.2018 

I (I 
........... __ 

AUTO M+V s.r.o. Statutární mě_sto Liberec 
II/'If .ST »_ 

p. Vojtěch Večeřa, jednatel Tibor Batthyăny, primătór města 
T/ 
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Vito 119 CDI, KAIXL, 4X2, 3 430 
Rozvofluıl (rıımy 3430 
BBIITIUSQET 4476051311) 
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Nıbílka nového vozidla Menzıdas-Benz 
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'lınnılnfl 
BIJIEFFIZENOYIIŰB4 
Zııaékauıuınaiıdıınøžııosfivýıubııiıozàvodıı 
PIIIlI!ůyüSI55R17' 
Pııııııılıylıtni 
Rızøıwıílvnioıızvınăıøın 
RflyI.5JII7" 
MñłıılIIıuvrz.mđı\ıvDIıaumI|‹ác4I.bøfldıáiıvú 
Aibfilfiüllfifliflı 
0h|ożaı\iı1ěrıııă|ıhduıéhoıııus1nvu.ııoIıvysaıů 
Upflvňııvaclbođyvısďcšfúvııimıl 
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ć5flızzczı‹hız DPH 
9870.00 

III 5fl.NI 
30 IM.W 
6 SUM) 
3 USM) 

40 2fi.W 
3 38'|.W 
2 MEN 
2 I2!.W 

3 HIM) 
9 325.111 
I 577.W 

21 63.117 
4 MEN 
4 GGMI 
B 3%.M 
B 2T9.IIJ 

Cena vozidla včetně pohřební vestavby a přepravního ch|aıenÍ:....... 1.024.329; bez DPH 
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