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Kupní smlouva na movitou věc
č. 67 12020

uzavřena dle 5 2079 a násl. zákona Č.89l2oL2Sb., občanskéhozákoníku, ve znění pozdějších
předpisů.

Jméno/název: městys Škvorec
Bydliště/Sídlo: Masarykovo nám. I22,25o 83 škvorec
Rodné číslo/lČo:0O240869
Zastoupený: lng. Martina Vodičková, starostka
(dále jen "Prodávající")
a

Jméno/Název: obec Zlatá

Bydliště/SÍdlo: Zlatá 7,25o 83 škvorec
oo4] 21'31'
Rod né číslo/tČo:
Zastoupený: Lubošem Přibylem, starostou
(dále jen,, Kupující'')
l. Předmět koupě

ProdávajÍcí prohlašuje, že má ve výlučnémvlastnictví:

osobní automobil: Avia A
Barva:červená / bílá

31'

Rok výroby: 1990

Registrační značka vozidla: -2S1 7868
Výrobní číslopodvozku: TNAA31K'
Výrobní číslomotoru: 00395
Počet najetých kilometrů 29866 km před výměnou ťochometru. Nyní9j7 km.
Technický průkaz: 364585
Součástí předmětu koupě jsou:
Savice sací 110 1,6m - 6 ks
Dřevěný vysouvací žebřík

Příslušenstvímpředmětu koupě jsou:
malý technický průkaz
velký TP,
osvědčení...

'

|l. Přechod vlastnictví

Prodávajícíse zavazuje, že na základě této kupnísmlouvy odevzdá kupujícímudo výlučného
vlastnictví a za nížestanovenou kupnícenu předmět koupě spolu se všemi součástmi,
právním i faktickým příslušenstvím.
Kupujícíse zavazuje, že předmět koupě spolu sevšemisoučástmia veškerým příslušenstvím
k němu náležícímkupuje do svého výlučnéhovlastnictví, a to za cenu stanovenou níže.

lll. Kupnícena
Smluvnístrany ujednaly cenu předmětu l<oupě ve výši: Kč 18.000,_ včetně DPH.
Strany se dohodly na uhrazeníkupníceny do 5 dnů po podpisu této smlouvy na účet
prodávajícího č. 382920llot)) pod VS 612020

lV. Doba a místo plnění

Strany smlouvy se dohodly, Že prodávajícíodevzdá kupujícímudo výlučnéhovlastnictví
předmět koupě s veškerými součástmi, právním i faktickým příslušenstvím,a to

bezprostředně po podpisu této smlouvy.
vlastnictví
Strany se dohodly, že kupujícíod prodávajícího přijme do svého výlučného
příslušenstvím
předmět koupě se všemi součástmi, veškerým právním i faktickým
bezprostředně po podpisu této smlouvy.
Místem plněníse rozumÍmísto, na kterém došlo k podpisu této smlouvy'
V. Prohlášení prodávajícího

jež by znemožňovaly převod
Prodávajícíprohlašuje, že nevío Žádných právních vadách,
nebo o faktických vadách, které by
předmětu koupě do výlučnéhovlastnictvíkupujícího
kupujícíhoomezovaly v řádném užívánípředmětu koupě'

Vl. Prohlášení kupujícího

že sije vědom
Kupujícíprohlašuje, že byl se stavem předmětu koupě náležitě seznámen a
jejich právního i faktického stavu v době podpisu této smlouvy'

Vll. odstoupení od smlouvy
kupní cenu
Prodávajícímá právo odstoupit od smlouvy, neuhradí_li mu kupující sjednanou
řádně, včas a v plné výši. Toto odstoupeníje nutno učinit v písemné formě.
nepředá
Kupujícímá právo odstoupit od smlouvy, pokud mu prodávajícířádně a včas
Toto
příslušenstvím.
právním
předmět koupě se všemi součástmi veškerým faktickým i
odstoupeníje nutno učinit v písernnéforme.
prohlášení
Kupující má právo odstoupit od smlouvy také tehdy, vyjde-li najevo, Že se
prodávajícího učiněné v této smlouvě ukáŽe jako nepravdivé'
všechna
Dojde-li k platném u odstoupení od smlouvy, mají sm luvn í stra ny povin nost vrátit
vzájemně učiněná plnění.
Vlll. Závěrečná ustanovení
Dalšísmluvnívztahyobou smluvních stran, l<teré tato smlouva výslovně neupravuje, se řídí
zákonem č.891201'2 Sb., občansl<ý zákoník.
Tuto kupní smlouvu je možno měnit nebo doplňovat jen se souhlasem obou stran, a to
prostřednictvím dodatků v písemnípodobě.
Tato kupnísmlouva nabývá platnosti'afúčinnosti ol<amžil<em, kdy ji obě smluvníStrany
podepíší.
dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdržíprodávajícía
Tato kupnísmlouva byla seps
druhé kupující.
prohlašují, že se s kupnísmlouvou před jejím podpisem
obě smluvní strany souhla
seznámily, jsou si vědomy jího obsahu a zároveň prohlašují, že byla sepsána na základě
jejich pravé a svobodné le, což stvrzujÍ vlastnoručními podpisy.
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