
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
zastoupena: generálním ředitelem
k právnímu jednání oprávněn: ředitel Správy Ostrava
se sídlem: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava -  Mariánské Hory
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390
bankovní spojení:
jako „Prodávající" na straně jedné

a

Společnost MS + K + IDS OPAVA, severní obchvat -  východní část
se sídlem: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

Správce společnosti:
M-SILNICE a.s.
se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
zastoupená: předsedou představenstva

místopředsedou představenstva
IČ: 42196868 DIČ:CZ42196868
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430 
bankovní spojení:

Společník:
KARETA s.r.o.
se sídlem: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál 
zastoupená: jednatelem společnosti
IČ: 62360213 DIČ:CZ62360213
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8072 

Společník:
IDS -  Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc 
zastoupená: předsedou představenstva
IČ: 25869523 DIČ: CZ25869523
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419 

jako „Kupující" na straně druhé
ť*

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění, zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích v platném znění tuto:

KUPNÍ SMLOUVU
k prodeji vytěženého materiálu získaného při výstavbě silnice I. třídy

číslo: 01/2017

I.
Předmět smlouvy

1. Prodávající je příslušný hospodařit s materiálem asfaltová směs frézovaná a vybouraná, 
kovový šrot, palivové dříví a štěpkovaný materiál, získaným při výstavbě silnice „1/11 Opava, 
severní obchvat -  východní část", číslo: 327 111 7002 v k.ú. Kateřinky u Opavy, obci Opava.

2. Předmětem této smlouvy je prodej nepotřebného materiálu:
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a) Předmět koupě (fakturace s DPH)
• asfaltová směs frézovaná a vybouraná v celkovém množství 491 m3
• palivového dříví v celkovém množství 9,12 m3
• štěpkovaný materiál v celkovém množství 26 m3

b) Předmět koupě (fakturace bez DPH)
• kovový šrot v celkovém množství 10,438 tun

(dále jen „předmět koupě"),

který prodávající touto smlouvou prodává a kupující se zavazuje tento materiál převzít a zaplatit 
prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

Podmínky prodeje

1. Kupující se zavazuje převzít, resp, odebrat předmět koupě a zaplatit prodávajícímu kupní 
cenu dle čl. lil této smlouvy.

2. Prodávající se zavazuje předmět koupě připravit k převzetí v dohodnutém termínu, tj. do 5 dnů 
ode dne uhrazení kupní ceny a dohodnutém množství -  frézovanou asfaltovou směs 
v celkovém množství 491 m3, kovový šrot v celkovém množství 10,438 tun, palivového dříví 
v celkovém množství 9,12 m3 a štěpkovaný materiál v celkovém množství 26 m3

3. Kupující předmět koupě kupuje ve smyslu ust. §1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník ve stavu „jak stojí a leží".

4. Kupující se zavazuje předmět koupě převzít do 5 dnů ode dne uhrazení kupní ceny za 
předmět koupě v množství 491 m3 asfaltová směs frézovaná; 10,438 tun kovového šrotu; 9,12 
m3 palivového dříví a 26 m3 štěpkovaného materiálu.

5. Místem převzetí předmětu koupě je místo stavby Opava (k.ú. Kateřinky u Opavy).

6. Nebude-!i předmět koupě převzat kupujícím v dohodnutém termínu a množství, bude 
prodávajícím deponován na místě stavby Opava (k.ú. Kateřinky u Opavy). V tomto případě je 
kupující povinen uhradit prodávajícímu takto vzniklé náklady.

7. Při nepřevzetí předmětu koupě v dohodnutém termínu a množství nejpozději do 5-ti 
následujících pracovních dnů je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 % z kupní 
ceny za každý i započatý den prodlení,

8. Kupující je povinen předložit prodávajícímu podklady šrotovného do 30 dnů od předání 
předmětu koupě.

lil.
Kupní cena

Předmět koupě je popsán a ohodnocen v příloze č.1.

1. Smluvní strany se dohodly, že prodávající touto smlouvou prodává a odevzdává předmět 
koupě specifikovaný v článku I odst. 2. za kupní cenu ve výši, a to;

a) Předmět koupě (fakturace s DPH)

63 427,00 Kč bez DPH (tj. slovy: šedesáttřitisícčtyřistadvacetsedm korun českých)

78 846,67 Kč včetně DPH (tj. slovy; sedmdesátosmtislcosmsetčtyřicetšest korun českých
šedesátsedm haléřů)

b) Předmět koupě (fakturace bez DPH)

51 230,00 Kč bez DPH (tj. slovy: padesátjednatisícdvěstětřicet korun českých)
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2. Kupní cena bude kupujícím uhrazena do 14-ti dnů po obdržení faktury od prodávajícího. 
Nebude-li kupní cena ve stanoveném termínu uhrazena, je kupující povinen uhradit 
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý i započatý den 
prodlení.

1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými 
ustanoveními právních předpisů uvedených v preambuli této smlouvy.

2. Veškeré změny této smlouvy lze provést pouze písemnými dodatky podepsanými
oprávněnými zástupci smluvních stran. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem
podpisu oběma smluvními stranami.

3. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, dle jejich
pravé a svobodné vůle, dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za
nevýhodných podmínek a na důkaz toho ji vlastnoručně podepisují.

4. Kupující bere na vědomí, že prodávající je subjektem, jež nese v určitých případech zákonnou 
povinnost uveřejňovat smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. v registru smluv 
vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra.

5. Kupující souhlasí se zveřejněním této smlouvy v případě, kdy prodávající ponese, v souladu 
s uvedeným zákonem, povinnost uveřejnění, a to v rozsahu a způsobem z uvedeného zákona 
vyplývající.

6. Tato smlouva se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní 
strana obdrží jedno.

IV.
Další ujednání

1 7. 05. 2018 v dne
za kupujícího

Společnost MS-*7K+IDS OPAVA, severní obchvat -  východní část

ředitel Spr^y Ostrava jednatel společnosti 
KARETA s.r.o.

předseda představenstva
IDS -  Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

předseda představenstva 
M -  SILfýlCE a.s.

místopředsedá představenstva 
M -  SILNICE a.s.
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