
KUPNÍ SMLOUVA
č. 10562018

Níže uvedeného dne, měsíce a roku

1)

2)

Vírský Oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a Svazků obcí
Se sídlem: Hlinky 487/35, Pisárky, 603 00 Brno
IČ: 60552662
Zastoupený:
Bankovní Spojení: 19-5191650227/0100
- dále jako prodávající
a

E.ON Distribuce, a.s.
Se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České BudějoviceIČ; 28085400, DIČ: (3228085400
Zastoupená:

- dále jako kupující

uzavírají dle ustanovení § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník
v platném Znění tuto kupní smlouvu:

I.
Předmět smlouvy

Prodávající prohlašuje, Že je výluěným vlastníkem Venkovní sloupové trafostanice
22/0,4kV, TS8289 Bosonohy Subtera, která je umístěna na pozemku p. č. 3213/1 v k. ú.
Bosonohy, parcela je v majetku soukromého vlastníka.

Předmětné elektroenergetické Zařízení tvoří: 2 železobetonové sloupy S konzolou pro
transformátor, transformátor 630kVA, Svodové trubky, kabely NN, rozváděč VV,
konzoly, kotevní izolátory, VN technologie, NN technologie, uzemnění.
(dále jen předmět prodeje).

II.
Projev vůle

Prodávající touto Smlouvou prodává předmět prodeje uvedený v čl. I. této Smlouvy
kupujícímu a kupující tento předmět prodeje do svého Výlučného vlastnictví kupuje a
přejímá.
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III.
Kupní cena a Způsob úhrady

Smluvní strany Se V Souladu S příslušnými ustanoveními zák. č. 526/1990 Sb. O cenách
V platném Znění dohodly na kupní ceně Za předmět prodeje takto:

Cena Za transformátor 630kVA 103.500,-Kč
Cena Za Sloupovou trafostanici vč. technologie 137.500,-Kč

Kupní cena byla stanovena V Souladu Se Znaleckým posudkem č. ZU 5177/-057/2018 a
činí celkem 241 000,-Kč (slovy: dvěstěčtyřicetjedentisíckorunčeských).

Sjednanou kupní cenu uhradí kupující dle Smlouvy na Základě faktury vystavené
prodávajícím, do 30 dnů Ode dne podpisu kupní Smlouvy.
Kupní cena je uvedena bez DPH, které bude Stanoveno v Zákonné Výši.

IV.
Doba a místo plnění

Prodávající předal a kupující převzal předmět prodeje, tj. Výše uvedené Zařízení, dnem
podpisu této Smlouvy.

V.
Nabytí vlastnického práva a nebezpečí škody na předmětu plnění

Kupující nabývá Vlastnického práva k předmětu prodeje a nese nebezpečí škody na Výše
uvedeném energetickém zařízení dnem jeho převzetí, tedy dnem podpisu této smlouvy.

VI.
Doklady Vztahující Se k předmětu prodeje

Dokumentace Související S předmětem prodeje:
kolaudační rozhodnutí čj.: SÚ-l43-III/2000/Ry Ze dne 14. 8. 2000, NPM 4. 9. 2000,
Vydané ÚMČ Brno Bosonohy, SÚ

- peIiodická Zpráva O revizi elektrické instalace „NN“ č. T-l91/2017 Z 10. 11. 2017,
revizní technik el. Zařízení.

VII.
Ostatní ujednání

1. Prodávající Seznámil kupujícího s technickým stavem Výše uvedeného energetického
Zařízení, což tímto kupující potvrzuje a prohlašuje, Že technický stav je dobrý a
neshledal na něm žádné Vady.

2. Prodávající prohlašuje, Že na předmětu prodeje neváznou žádné dluhy a práva třetích
osob, zejména Zástavní práva či jiné právní závady, ani nehrozí žádná soudní či jiná
Obdobná řízení, která by mohla Omezit či ohrozit jeho dispoziční právo, a že kupující
žádné Závazky Vůči třetím osobám spojené S předmětem prodeje nepřejímá. Pokud Se
toto prohlášení prodávajícího ukáže nepravdivým, odpovídá prodávající kupujícímu Za
škodu tím způsobenou.

III.
Kupní cena a Způsob úhrady

Smluvní strany Se V Souladu S příslušnými ustanoveními zák. č. 526/1990 Sb. O cenách
V platném Znění dohodly na kupní ceně Za předmět prodeje takto:

Cena Za transformátor 630kVA 103.500,-Kč
Cena Za Sloupovou trafostanici vč. technologie 137.500,-Kč

Kupní cena byla stanovena V Souladu Se Znaleckým posudkem č. ZU 5177/-057/2018 a
činí celkem 241 000,-Kč (slovy: dvěstěčtyřicetjedentisíckorunčeských).

Sjednanou kupní cenu uhradí kupující dle Smlouvy na Základě faktury vystavené
prodávajícím, do 30 dnů Ode dne podpisu kupní Smlouvy.
Kupní cena je uvedena bez DPH, které bude Stanoveno v Zákonné Výši.

IV.
Doba a místo plnění

Prodávající předal a kupující převzal předmět prodeje, tj. Výše uvedené Zařízení, dnem
podpisu této Smlouvy.

V.
Nabytí vlastnického práva a nebezpečí škody na předmětu plnění

Kupující nabývá Vlastnického práva k předmětu prodeje a nese nebezpečí škody na Výše
uvedeném energetickém zařízení dnem jeho převzetí, tedy dnem podpisu této smlouvy.

VI.
Doklady Vztahující Se k předmětu prodeje

Dokumentace Související S předmětem prodeje:
kolaudační rozhodnutí čj.: SÚ-l43-III/2000/Ry Ze dne 14. 8. 2000, NPM 4. 9. 2000,
Vydané ÚMČ Brno Bosonohy, SÚ

- peIiodická Zpráva O revizi elektrické instalace „NN“ č. T-l91/2017 Z 10. 11. 2017,
revizní technik el. Zařízení.

VII.
Ostatní ujednání

1. Prodávající Seznámil kupujícího s technickým stavem Výše uvedeného energetického
Zařízení, což tímto kupující potvrzuje a prohlašuje, Že technický stav je dobrý a
neshledal na něm žádné Vady.

2. Prodávající prohlašuje, Že na předmětu prodeje neváznou žádné dluhy a práva třetích
osob, zejména Zástavní práva či jiné právní závady, ani nehrozí žádná soudní či jiná
Obdobná řízení, která by mohla Omezit či ohrozit jeho dispoziční právo, a že kupující
žádné Závazky Vůči třetím osobám spojené S předmětem prodeje nepřejímá. Pokud Se
toto prohlášení prodávajícího ukáže nepravdivým, odpovídá prodávající kupujícímu Za
škodu tím způsobenou.



›_
ı

Smluvní Strany prohlašují, že tato smlouva není uzavírána Za přítomnosti obou
smluvních stran, platí, Že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji kterákoliv Smluvní
Strana podepíše S jakoukoliv Změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem,
ledaže druhá Smluvní Strana takovou Změnu či odchylku nebo dodatek následně
schválí.
Smluvní Strany prohlašují, že Smlouva představuje úplnou dohodu o veškerých jejích
náležitostech a neexistují náležitosti, které by Smluvní Strany neujednaly.

VIII.
Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.
Tato smlouva nabývá účinnosti vložením do registru Smluv. Smlouvu do registru vloží
prodávající.
Práva a povinnosti Z této smlouvy vyplývající přechází v plném rozsahu na případné
právní nástupce Obou Smluvních stran.
Smluvní Strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, nikoliv V tísni a
Za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní Strany Si prostudovaly text smlouvy,
nemají vůči němu žádných Výhrad a na důkaz Svého souhlasu připojuji Své podpisy.
Tato smlouva je vyhotovena Ve čtyřech Stejnopisech O třech listech, z nichž
prodávající Obdrží dvě vyhotovení a kupující obdrží take' dvě vyhotovení.

V Brně dne /X/ű/ă/j/(ť V Brně dne 51102018

E.0N Distribuce, a.s.Prodávající: KUPUJICÍI F. A. Gersinera 2151/6

.....................................

370 49 České Budějovice

Ing. Václav Horák Ing. Jaroslav Strejček
předseda představenstva Vedoucí ekonomiky a regulace

Lenka Lexová
vedoucí Správa majetku
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