
Sml. č. 18-00-08

KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená podle § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

Kupující:
statutární město Brno, městská část Brno-Chrlice
jehož jménem jedná Ing. Lukáš Fila, starosta městské části Brno-Chrlice
Chrlické nám. 4, 643 00 Brno
IČ: 44992785-23
Č.ú.
a

prodávající:
MIKAPA plus, s.r.o.
Se sídlem V Praze 10, Dolních Měcholupech, Dolnoměcholupská 577/27b, PSČ 109 00
jejímž jménem jedná p. Milan Blecha, jednatel
IČ: 257 46 197
Č.ú.
Zapsána: v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 66447

nebo též „smluvní strany“

I. Předmět smlouvy

1.1. Prodávající prohlašuje, že je výhradním majitelem níže uvedeného komunálního
vozidla s příslušenstvím:

� Nákladní automobil GAZELLE AMC, RZ: 1AX 18 42, VIN: Z3B330200AR004961
� Sypací nástavba pro zimní údržbu SYKO 1, vč. hydraulického agregátu HONDA

13PS
� Sněhová radlice
(dále jen „předmět prodeje“), přičemž dokládá právní stav předmětu prodeje přiloženým
opisem TP, který je Přílohou č. 1 této kupní smlouvy, a prohlašuje, že na předmětu koupě
neváznou práva třetích osob ani jiná omezení.

1.2. Prodávající se zavazuje za podmínek uvedených v této kupní smlouvě prodat
kupujícímu předmět prodeje.

1.3. Kupující se zavazuje poskytnuté plnění od prodávajícího převzít a zaplatit mu cenu
sjednanou dále ve smlouvě.

1.4. Kupující tímto prohlašuje, že byl podrobně seznámen s technickým stavem předmětu
prodeje, a že byl upozorněn na všechny závady, které jsou prodávajícímu známy. Kupující si
je vědom stáří a stavu předmětu prodeje a plně s ním souhlasí.
Kupující dále potvrzuje, že převzal od prodávajícího předmět prodeje se všemi náležitostmi
uvedenými v této smlouvě - viz Předávací protokol vozidla (Příloha č. 2).

II. Doba plnění

2.1. Prodávající se zavazuje předat kupujícímu předmět prodeje nejpozději do 30. 4. 2018.
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III. Cena 

 
3.1. Smluvní cena stanovená dohodou za předmět prodeje činí 150.000,- Kč bez DPH 
(slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých). K ceně bude připočítána DPH ve výši 21%. 
Celková cena činí 181.500 Kč vč. DPH (slovy: jedno sto osmdesát jeden tisíc pět set korun 
českých).  
 
3.2. Smluvní cenu nelze měnit nebo upravovat jakýmkoliv jiným způsobem, než který je 
stanoven touto smlouvou. 
 

IV. Platební podmínky 
 
4.1. Kupující uhradí prodávajícímu sjednanou cenu na základě faktury vystavené 
prodávajícím. 
 
Faktura bude obsahovat následující údaje: 

- označení kupujícího a prodávajícího, sídlo, IČ, DIČ, údaj o zápisu v obchodním 

rejstříku; přičemž kupující bude označen takto: Kupující: statutární město Brno, 

Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno, Příjemce: městská část Brno-Chrlice, Chrlické 

nám. 4, 643 00 Brno, 

- číslo faktury, 

- den vystavení a den splatnosti faktury, 

- označení banky a č. účtu prodávajícího, 

- označení předmětu prodeje, 

- fakturovanou částku (vč. DPH platné v době fakturace), 

- razítko a podpis oprávněné osoby. 

 
 

 
V. Předání předmětu prodeje 

 
5.1. Předání předmětu prodeje kupujícímu bude provedeno do tří pracovních dnů po 
připsání částky dle odst. 3.1 této smlouvy na účet prodávajícího. O předání bude pořízen 
Předávací protokol vozidla, který potvrdí obě smluvní strany. 
 
 

VI. Spory 
 
6.1. Spory budou řešeny následujícími metodami: 
 a) vzájemnou dohodou mezi kupujícím a prodávajícím 
 b) soudní cestou v souladu s ustanoveními práva České republiky. 
 

VII. Závěrečná ustanovení 
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7.1. Obě smluvní strany prohlašují, že se dohodly na všech částech této smlouvy a na 
důkaz souhlasu s touto smlouvou připojují podpisy svých oprávněných zástupců. 
 
7.2. Pokud smlouva nestanoví jinak, řídí se práva a povinnosti ze smlouvy ustanoveními 
zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník. 
 
7.3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu  a podléhá uveřejnění v registru smluv.  
 
7.4      Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 
jedno pare a obě pare mají platnost a závaznost originálu. 
 

VIII. Ostatní ujednání 
 

8.1. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále 
jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá 
smlouva/objednávka uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s 
tím, že pronajímatel tuto smlouvu uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem 
stanovené lhůtě. 
 
 
Tato smlouva byla schválena usnesením Rady městské části Brno-Chrlice na 110/VII. schůzi 
konané dne  11. 4. 2018 
 
Přílohy: 1) Opis TP GAZELLE AX 1842 
              2) Předávací protokol vozidla 
 
V Brně dne ………………                                          V Praze dne ……………….. 
 
 
 
 
 
----------------------------------------                                 ------------------------------------------                                  
            Ing. Lukáš Fila                                                                   Milan Blecha 
starostka městské části Brno-Chrlice                                                 jednatel   
                                                                                                  MIKAPA plus, s.r.o.    
           (za kupujícího)                                                               ( za prodávajícího) 
 
        
 
        


