Kupní smlouva č.: 19 003 6 00
Prodávající:

Kupující:

AUTO GRUBER s.r.o., IČ: 27191249, DIČ CZ27191249
Sídlo společnosti:

Suppého 323/7, 148 00, Praha 4 - Kunratice

Provozovna:

Vídeňská ul., 148 00, Praha 4 – Kunratice

Městská část Praha – Kunratice
Úřad MČ K Libuši 7, 148 00 Praha 4- Kunratice
IČO: 002 31 134
zastoupena starostkou Ing. Lenkou Alinčovou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.; pob. Budějovická 1912, Praha 4
č. účtu: 9021-2000 690 389/0800
Ident. ekonomického subjektu: ČSÚ čj. 157/04-3120 z 15. 3. 2004

uzavírají tuto kupní smlouvu dle ust. § 2079 a násl. o.z.
I.
1)
Prodávající podpisem této smlouvy prodává kupujícímu motorové vozidlo zn.
Peugeot, model Boxer, VIN: VF3YBUMFB12477607 a to včetně jeho součástí, příslušenství a
dokladů potřebných pro užívání vozidla za níže uvedenou kupní cenu s tím, že kupující toto
vozidlo za kupní cenu dle této smlouvy kupuje a přijímá do svého vlastnictví.
2)
Prodávající prodává kupujícímu vozidlo vč. jeho součástí a příslušenství s tím, že
kupující si při prodeji nevymínil žádnou jeho vlastnost.
3)
Kupující potvrzuje převzetí vozidla v provozovně společnosti AUTO GRUBER s.r.o.,
IČ 27191249 a to podpisem této smlouvy.

II.
Kupní cena je stanovena dohodou stran na částku 229 460,50 Kč.

III.
1)
Vlastnické právo přechází na kupujícího úplným zaplacení dohodnuté kupní ceny a
převzetím vozidla.
2)
Nebezpečí škody na vozidle přechází na kupujícího okamžikem převzetí vozidla od
prodávajícího.

IV.
1)
Obě smluvní strany berou na vědomí, že ustanovení o.z. má charakter dispozitivní
povahy. Účastníci této smlouvy jsou oprávněni si ve smlouvě sjednat jinou úpravu právních
vztahů, než jaká je upravena v občanském zákoníku. Tam, kde si účastníci právní úpravu
smlouvou nesjednali jinak, nastupují ustanovení o.z.
2)

Kupující je povinen si vozidlo řádně prohlédnout.

3)
Kupující dále prohlašuje, že vozidlo kupuje ve stavu, jak si je osobně prohlédl, ověřil
jeho funkčnost, je si vědom toho, že vozidlo je použité, opotřebované, absolvoval zkušební
jízdu v délce 12 km a pokud v tomto okamžiku zjistí některé vady, neprodleně je oznámí
prodávajícímu, který zjištěné vady odstraní, příp. kupujícímu nabídne jiné vozidlo k prodeji.
4)
Kupující kupuje vozidlo od prodávajícího ve stavu a jakosti, v jakém se nachází
v okamžiku jeho prodeje s tím, že se jedná o vozidlo použité, ojeté.

V.
Kupující je povinen uplatnit práva z odpovědnosti za vady
občanského zákoníku.

v souladu s ust.

VI.
Smluvní strany se dále dohodly, že prodávající od kupujícího dnem uzavření této
smlouvy odkoupí vozidlo FORD TRANSIT 100 EBBSAS-S z 2.4.2001 SPZ AKV 69-18, VIN:
WFOLXXGBVLXP85866, a to za kupní cenu ve výši 9 460,50 Kč vč.DPH, kterou se prodávající
(zde v postavení kupujícího ) zavazuje uhradit kupujícímu (zde v postavení prodávajícího).
Smluvní strany se dohodly, že tato kupní cena bude uhrazena vzájemným započtením proti
povinnosti kupujícího uhradit prodávajícímu kupní cenu dle čl. II této smlouvy. Prodávající
(zde v postavení kupujícího vozidla TRANSIT 100 EBBSAS-S z 2.4.2001 SPZ AKV 69-18, VIN:
WFOLXXGBVLXP85866 bere na vědomí, že vozidlo je kupováno ve stavu a jakosti, v jakém se
nachází v okamžiku jeho prodeje s tím, že se jedná o vozidlo použité, ojeté a že je vysoce
pravděpodobné , že již není způsobilé k provozu a bude nutná jeho ekologická likvidace,
kterou se prodávající ( zde v postavení kupujícího vozidla TRANSIT 100 EBBSAS-S z 2.4.2001
SPZ AKV 69-18, VIN: WFOLXXGBVLXP85866 zavazuje na vlastní náklady zajistit a uhradit.
Převzetí vozidla
TRANSIT 100 EBBSAS-S z 2.4.2001 SPZ AKV 69-18, VIN:
WFOLXXGBVLXP85866 prodávajícím bude uskutečněno v den uzavření této smlouvy.

VII.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků ke své účinnosti
vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním
souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Městská část Praha - Kunratice bez
1)

zbytečného odkladu po podpisu smlouvy, případně po obdržení konečné verze textu této
smlouvy ve strojově čitelném formátu (Word) od druhé smluvní strany.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu
nazvaném „Přehled smluv uzavřených Městskou částí Praha - Kunratice“ vedeném městskou
částí, který obsahuje údaje o smluvních stranách,předmětu smlouvy, číselné označení
smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez
2)

jakéhokoli omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách Městské části Praha - Kunratice na
síti Internet (www.praha-kunratice.cz), a to včetně všech příloh a případných dodatků. Smluvní
strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu
§ 504 a § 2985 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a udělují svolení k jejich
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána
podle jejich pravé, svobodné, vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek
a že tak učinily jako osoby k takovému úkonu oprávněné a způsobilé.
3)

Na důkaz pravdivosti podpisy účastníků této smlouvy:
V Praze dne :

…………………………………………………….
Prodávající

…………………………………………………..
Městská část Praha Kunratice
Ing. Lenka Alinčová, starostka

