
KUPNÍ SMLOUVA - AUTOMOBlL

Technické služby města Kralup nad Vltavou
se sídlem: Libušina 123, 27801, Kralupy nad Vltavou
lč: 00065460
Zastoupena: lng, Lubošem Němcém
dále jen ,,prodáVající" na stlaně jedné

a

Jméno a příjmení: Víatislav Tomášek
Bytem: Havliěkova 55, 41155 Térezín
Rodné číslo: lj-
dále jen ,,kupující" na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku V §ouladu s ustanovením § 2079 a násl,
žákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu:

l.
ProdáVajicí tímto prohlašuje, že je Výlučným Vlastníkem motorcvého vozidla uvedeného V čl. Il
této smlouvy a že na předmětu koupě neváznou prava třetích osob anijiná omezení,

lI.
Předmětem této smlou\ry je prodej a koupě níže Uvedeného motolového Vozidla:
ToVáíní značka: NK T-8l5
Druh Vozidla: speciální automobil nosič kontejnerů
ldentiíikační číslo Vozidla (VlN) TNU85Pí76KK093246
Barva vozidla| červená základní
Rok Výroby 1989, RZ: 8s6 7876
císlo Velkého technického prukazu: UG 259500
Počet ujetich kilometrú:íí 3380
Počet klíčú ,|

stav Vozidla při prodeji: stav vozidla odpovídá jeho stáří a běžnému provoznímu opotřebení,
součástí kupní smlouvy (příloha č.2) jsou protokoly sTK s uvedenými závadama v počtu 2
ks.
Příslušenství motorového Vozidla: náhřadní kolo, zákonné vybavení vozid|a,

ProdáVající prodáVá ýýše uvedený speciální automobil společně s jeho příslušenstvim a kupující
tento automobil za dohodnutou kupní cenu kupuje do svého Výlučného Vlastnictví, a to za
dohodnutou kupní cenu Ve V,ýši 72 000,-Kč včetně DPH (slovy: sedmdesát dva tisíc korun
českých),

DáIe pak prodáVající touto smlouvou a za podmínek V ní dohodnutých prodáVá kupujícímu 10 ks
přepravních kontejneru. cena za kontejneryje stanovena 4,5 Kč/kg (Vzhledem ke §táří a
opotřebení §e jedná o současnou cenu šrotu), Výsledná váha a cena kontejnerů bude doložena
Vážními lístky a stanovena V přiloze ó.1 této smlou\y.

Kuoní cenu kupujícízaplatí převodem na bankovní účet prodáVajícího:
l í4 dnů od podpi§u této smlouvy,

Prodávající si sjednáVá Výhradu vlastnického práVa k předmětu koupě, smlUvní §trany se
dohodly, že předmět koupě zůstáVá až do úplného zaplacení celé kupní ceny Uvedené v čl. ll Ve
Vta§tnictví prodáVajícího. Kupujicí se musí zdžetjakékoliv dispozice s Vozidtem, která by mohla
ohrozit výhradu vlastnictví prodáVajícího,



K zaplacení kUpní ceny podle této smlouvy dochází dnem, kdy je příslušná částka pňpsána na
účet prodáVajícího.
Zaplacením kupní ceny uvedené V čl. ll této smlouvy, přechází na kupujícího Vlastnické práVo
prodáVaného motoroVého vozidla.

lll.
Prodávající prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skMé Vady prodáVaného automobilu, na
které by kupujícího neupožorniL

Kupující prohlašuje, že se řádně seznámil se stavem prodáVaného motolového Vozidla, zejména
se Všemi případnými závadami popsanými v čl. ll této smlouly a V tomto stavu jej nabýVá do
svého vlastnictví, KupL!ící Výslovně prohlašuje, že se Vzdává s,rých pláv zvad zbóží.

Nebežpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím Věci,

ProdáVající se zavazJie vystavit pR podpisu této smlouvy kupuiicírnu oVěřenou plnou moc
(příloha smlouvy č,3), která opravňuje kupujícího provést změny Vlastnictví V evidenci Vozidel.

Kupující se zavazuje provést Mo změny V evidenci motoro\.ých vozidel, a to nejpozději do 5
pracovních dnů od podpisu této smlouvy a předat prodáVajícímu potvlzující dokíady těchto
proVedených změn,

smluvní strany prohlašují, že jsou plně §VépráVné k práVnímu jednání, že si smlouvu před
podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho pňpojují sVé podpisy.

Tato smlouva nabýVá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Tato smlouva se uzavírá Ve dvou Vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
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ProdáVaiicí

Přílohy srn ouvy:

Přiloha č.1: Vážní lístky a kalkulace ceny kontejneru

Pří|aha č.2: protoko y sTK V počiu 2 ks

Příloha č,3: oVěřená plná rnoc pro přep s Vozidla

Kupující


