KUPNÍ SMLOUVA
č. prodávajícího:
č. kupujícího:
Smluvní strany
1. Prodávající: Statutární město Hradec Králové
Sídlo:
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Jednající:
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., primátor města
IČ:
00268810
DIČ:
CZ00268810
Kontakt:
Ing. Miroslav Hloušek, ředitel městské policie
Bankovní spojení: 19-426511/0100

a
2. Kupující:
Sídlo:
IČ/RČ:
Kontakt:
Bankovní spojení:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2079 a násl. z. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění, tuto
kupní smlouvu
I.
Úvodní ustanovení
1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví
smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními
předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto
kupní smlouvu.
2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zjištění nejvyšší cenové nabídky ze
dne XX. XX. 2019, schválení škodní a likvidační komisí konané dne XX. XX. 2019
zápis č. XX/2019 a usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2019/XXXX.
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II.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu nákladní
automobil CITROEN BERLINGO 1,6i 95 5H37661 (dále jen „předmět koupě“) a
umožnit mu nabýt vlastnické právo k předmětu koupě a kupující se podpisem této
smlouvy zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit prodávajícímu níže uvedenou
kupní cenu.
2. Kupující byl seznámen se současným stavem předmětu koupě, především s počtem
najetých kilometrů a celkovým technickým stavem vozidla. Kupující prohlašuje, že byl
s celkovým technickým stavem vozidla dostatečně seznámen.

III.
Cena za předmět koupě
1. Nabídková cena za předmět koupě činí: …………,- Kč
Cena včetně DPH: Výše uvedená cena je maximální a konečná. Cena zahrnuje
veškeré náklady prodávajícího.
2. Prodávající jako plátce DPH připočítává k ceně předmětu koupě daň z přidané
hodnoty ve výši 21 %. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění
zdanitelného plnění, je prodávající oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě
odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.
V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje
písemné oznámení prodávajícího o takové změně.
IV.
Platební podmínky
1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu uvedenou v čl. III. této
smlouvy, bankovním převodem na účet č. 19-426511/0100, vedený u Komerční
banky, a.s., pobočka v Hradci Králové, na základě faktury vystavené prodávajícím.
Prodávající je oprávněn fakturovat dnem podpisu této smlouvy oběma smluvními
stranami. Splatnost faktury je 21 dní od doručení faktury kupujícímu. Faktura musí
mít náležitosti daňového dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
2. V případě, že faktura nebude mít stanovené náležitosti (příp. bude obsahovat chybné
údaje), je kupující oprávněn tuto fakturu vrátit ve lhůtě splatnosti prodávajícímu, jenž
je povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je
vystavena nová faktura, není kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny. Lhůta
splatnosti nově vystavené faktury je rovněž 21 dní ode dne jejího doručení.
3. Stane-li se prodávající nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je
povinen neprodleně o tomto informovat kupujícího.
4. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu prodávajícího, který je zveřejněn na
stránkách České daňové správy, je prodávající povinen o tom neprodleně informovat
kupujícího.
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V.
Dodací podmínky
1. Kupující nabude vlastnické právo k předmětu koupě jeho převzetím od prodávajícího.
Smluvní strany se dohodly, že k předání a převzetí předmětu koupě dojde po
uhrazení celé kupní ceny ze strany kupujícího.
2. Prodávající dodá předmět koupě nejpozději do 15 dnů od připsání celé kupní ceny na
účet prodávajícího uvedený v čl. IV. této smlouvy.
3. Prodávající je povinen informovat kupujícího o konkrétním dni dodání předmětu
koupě minimálně 3 dny předem, konkrétní čas bude stanoven dohodou obou stran.
4. Místem plnění (dodání předmětu koupě) je Resslova 1281/8 50002 Hradec Králové.
5. Nejpozději při předání předmětu koupě kupujícímu musí prodávající dodat kupujícímu
doklady k předmětu koupě, především malý a velký technický průkaz.
VI.
Smluvní sankce
1. Pokud kupující neuhradí kupní cenu řádně a včas (dle čl. IV smlouvy), zavazuje se
kupující zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za
každý den prodlení. Právo na zaplacení smluvní pokuty vzniká okamžikem prodlení;
smluvní pokuta je splatná v den porušení zajištěné povinnosti.
2. Prodávající má právo od této smlouvy odstoupit, pokud nebude kupní cena zcela
zaplacena do doby splatnosti (jak je sjednáno v čl. IV smlouvy). Prodávající má
v takovém případě právo volby, zda bude trvat na dodržení této smlouvy, nebo od
smlouvy odstoupí. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení druhé
smluvní straně. V okamžiku odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu vzniká
prodávajícímu vůči kupujícímu též právo na zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve
výši 5.000 Kč.
3. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší, s výjimkou práva
odstupující smluvní strany na zaplacení smluvních pokut dle čl. VI této smlouvy, které
odstoupením od smlouvy není dotčeno.
4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvní pokuty je přiměřená významu
zajištěné právní povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok
oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody způsobené porušením
povinnosti. Smluvní strany se dále dohodly, že ust. § 2050 z. č. 89/2012 Sb., se
nepoužije.
5. Případná smluvní pokuta bude hrazena na základě faktury vystavené oprávněnou
smluvní stranou se lhůtou splatnosti 21 dnů od jejího doručení.
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VII.
Ostatní ustanovení
1. Kontaktní osobou prodávajícího je:

Stanislav Hrůša, 495 707 928, 731 131 088

2. Kontaktní osobou kupujícího je:

…………

VIII.
Závěrečná ujednání
1.

Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.

2.

Prodávající prohlašuje, že prodej předmětu převodu byl schválen usnesením č.
RM/2019/XXXX na zasedání Rady města Hradec Králové konaném dne XX. XX. 2019.

3.

Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž kupující obdrží 1 vyhotovení a
prodávající 2 vyhotovení.

4.

Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze
formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit
smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

5.

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se
to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se
v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

6.

Smluvní strany se tímto zavazují, že si vzájemně poskytnou součinnost nezbytnou
k provedení zápisu změny vlastníka v registru silničních vozidel dle této smlouvy.

7.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné
vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že
smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

8.

kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že
se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující bere na vědomí, že
Statutární město Hradec Králové je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté
kupujícím uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.

Kupující prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním této smlouvy.

V Hradci Králové dne:

...................................................
za prodávajícího

...................................................
za kupujícího
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