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KUPNÍ SMLOUVA

Článek I.

Smluvní strany

Statutární město Opava

Horní náměstí 69, 746 26 Opava

00300535

CZ00300535

Česká spořitelna, a.s.

Prodávající:

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

Číslo účtu:

Bankovní spojení:

ID datové schránky:

Zastoupeno:

5eabx4t

primátorem

dále jen „prodávající"

Ing. Zdenka Galgonková

.1958

Malé Hostíce

Kupující:

Datum narozeni:

Bytem:

ID datové schránky/e

mail:

dále jen „kupující"
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li.
Základní ustanovení

1. Prodávající je vlastníkem použitého zařízeni výpočetní techniky specifikovaného vodst. 1. či. III.
této smlouvy.

2. Účelem této smlouvy je prodej použitého zařízení výpočetní techniky specifikovaného vodst. 1.
čí. III. této smlouvy za sjednaných podmínek kupujícímu.

III.
Předmět smlouvy

Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu použité zařízení výpočetní techniky dle níže
uvedené specifikace:
_

1.

Evid. číslo Název Parametry

750-1957 DELL Euro 190S LCD 19“

CPU 2926MHz, 4 GB RAM, 230GB750-1907 OptiPlex 360
HDD

a kupující uvedené použité zařízení výpočetní techniky (dále jen „předmět prodeje") od
prodávajícího kupuje a zavazuje se zaplatit za ně cenu dle čl. IV. této smlouvy.

2. K převodu vlastnického práva k předmětu prodeje na kupujícího dojde okamžikem předání
předmětu prodeje prodávajícím kupujícímu.

3. Kupující prohlašuje, že zná stav předmětu prodeje, který odpovídá jeho stáří, používání a kupní
ceně dle čl. IV. této smlouvy, a nejsou mu známy žádné skutečnosti, které by mu bránily
v uzavření této kupní smlouvy.

IV.
Kupní cena

Kupující je povinen zaplatit za předmět prodeje prodávajícímu kupní cenu 1800 Kč.

Předmět prodeje není předmětem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH"), neboť předmět
prodeje byl využíván pro veřejnou správu a při nákupu předmětu prodeje prodávající jednal ve

smyslu § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v postavení osoby nepovinné
k dani.

V.

Předání věci

Prodávající je povinen předat kupujícímu předmět prodeje neprodleně po zaplacení kupní ceny.

VI.
Místo dodání

Kupující si předmět prodeje převezme v sídle prodávajícího, tj. v budově Magistrátu města Opavy,
Horní náměstí 67, 746 26 Opava, pracoviště odboru informatiky Magistrátu města Opavy. Předání
a převzetí předmětu prodeje si smluvní strany navzájem písemně potvrdí.

VII.
Odpovědnost za vady

Smluvní strany se dohodly, že prodávající nenese žádnou odpovědnost za funkčnost a vady
předmětu prodeje ani za případné škody způsobené jeho provozem a nebude ve vztahu
k předmětu prodeje poskytovat jakékoliv servisní nebo poradenské služby. Kupující tyto
skutečnosti bezvýhradně respektuje a zavazuje se, že nebude v tomto smyslu žádné nároky vůči
prodávajícímu vznášet.

strana 2



Vlil.

Platební podmínky

1. Podkladem pro úhradu kupní ceny bude faktura vystavená prodávajícím bez zbytečného odkladu
po uzavření této smlouvy (dále jen „faktura").

Lhůta splatnosti faktury činí 14 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Faktura
bude kupujícímu doručena doporučenou poštou nebo osobně proti písemnému potvrzení.

Smluvní strany se dohodly, že zaplacení kupní ceny bude provedeno v hotovosti nebo na číslo
účtu uvedené prodávajícím na faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. I. této smlouvy.

Povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu je splněna zaplacením příslušné částky v hotovosti nebo
dnem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

2.

3.

4.

IX.

Závěrečná ujednání

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu lze jen formou písemných dodatků, které budou vzestupně
číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněným zástupcem
prodávajícího a kupujícím.

Prodávající je oprávněn v případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny od této smlouvy
odstoupit.

1.

2.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu
porozuměly a svůj projev vůle učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo
za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými
podpisy.

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je uzavřena dnem, kdy ji podepíše poslední ze

smluvních stran.

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva - ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou
dle zákona o registru smluv, či nikoli - bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém
rozsahu včetně příslušných metadat, s následujícími výjimkami: o fyzické osobě uzavírající tuto
smlouvu mimo rámec podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než základní osobní
údaje dle § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím (tj. jméno a příjmení, rok narození,

obec trvalého pobytu); nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními
stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.).
Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření
statutární město Opava. Nezajistí-ii však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se

zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna
nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana.
Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky proto, aby správce registru smluv zaslal
potvrzení o uveřejněni smlouvy také druhé smluvní straně.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněným
zástupcem prodávajícího a kupujícím, přičemž prodávající obdrží tři a kupující jedno vyhotoveni.

Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada Statutárního města Opavy
dne 3.10.2018. usnesením č. 3558/93/RM/18.

4.

5.

6.

7.
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Ing. Zdenka Galgonková
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