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KUPNÍ SMLOUVA 157/2019

(Movité věci)

Tato kupní smlouva („Smlouva“) byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle ustanoveni § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(1)

(2)

2.1

2.2

02 Czech Republic a.s., akciová společnost založená a existující podle práva České

republiky, se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, Česká

republika, IČ 60193336, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Praze, oddíl B, vložka 2322'

Zastoupena: Martinou Eke Steklovou, Specialistou pro nemovitosti na základě

pověření ze dne 30.1.2019.

(dálejen „Prodávající“)

a

Městská část Praha-Libuš, se sídlem Libušská 35/200, Praha-Libuš, PSČ

14200, Česká republika, IČ: 00231142

Zastoupena: Mgr. Jiřím Koubkem

(dále jen ”Kupujici?

(Prodávající a Kupujicijsou dále společně označováni jako „Strany" a každý samostatně

jako „Strana“.)

Strany se dohodly na následujícím:

PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA K VĚCEM

Prodávajícíje výlučným vlastníkem movitých věcí specifikovaných v seznamu Věci, který

tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy („Věci“) a tímto převádí na Kupujícího vlastnické právo k

Věcem za celkovou kupní cenu, které činí 1. 000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých)

zvýšených o příslušné DPH, je-li je Prodávající povinen uplatnit („Celková kupní cena“

1210,- Kč včetně DPH).

Kupující tímto vlastnické právo kVěcem za Celkovou kupní cenu přijímá, to vše za

podmínek stanovených touto Smlouvou.

WPOŘÁDÁNÍ CELKOVÉ KUPNÍ CENY

Celková kupní cena bude Kupujícím uhrazena Prodávajícímu na základě daňového

dokladu (faktury), se splatností 14 dnů ode dne jejího doručení Kupujícímu.

Prodávající vystaví fakturu na částku Celkové kupní ceny do patnácti dnů ode dne

uzavření této Smlouvy.

NABYTÍ VLASTNICTVÍ

Vlastnické právo ke každé z Věcí nabývá Kupující dnem účinnosti této Smlouvy.

STAV, NEBEZPEČÍ NAHODlLÉ ZKÁZY A PŘEDÁNÍ vÉcí



4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

Kupující kupuje Věci ve stavu, vjakém se nacházejí ke dni účinnosti této Smlouvy, jak

stojí a leží, bez možnosti požadovat jakoukoliv náhradu škody nebo slevu z kupni ceny

vzhledem k takovému stavu. Nebezpečí nahodilé zkázy věci ve vztahu ke každé

jednotlivé Věci přechází z Prodávajícího na Kupujícího dnem účinnosti této Smlouvy.

Věci se mají za předané a převzaté ke dni účinnosti této Smlouvy.

Pokud existují jakékoliv dokumenty týkající se kterékoliv z Věcí, Prodávající se zavazuje

předat a Kupujicí se zavazuje převzít takové dokumenty bez zbytečného odkladu po

podpisu této Smlouvy.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami.

Jakékoliv změny nebo doplnění této Smlouvy mohou být učiněny pouze v písemné formě

a musí být podepsány oběma Stranami.

Tato Smlouva je uzavřena ve čtyřech vyhotoveních v českém jazyce. Prodávající obdrží

dvě vyhotovení a dvě vyhotovení obdrží Kupující.

Všechny přílohy této Smlouvy tvoří její nedílnou součást.

Tato Smlouva se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

zněnL

Je-li či stane-li se podle platného práva některé ustanovení této Smlouvy neplatným

nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení (v rozsahu v jakém to platné prévo

dovoluje) výkladem změněno nebo omezeno tak, aby bylo platné, vynutitelné a možné

v maximálním možném rozsahu podle platného práva. Ustanovení této Smlouvy jsou

oddělitelná. V případě, že jakékoliv ustanovení této Smlouvy bude neplatné nebo

nevynutitelné, nebude to znamenat neplatnost nebo nevynutitelnost ani to nebude mít

žádný vliv na ostatní ustanovení této Smlouvy.

Ustanovení této Smlouvy jsou důvěrná a žádná ze Stran je nesdělí nebo nezpřistupní

žádné třetí straně bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany. Toto omezení se

neuplatní v případě poskytnutí či zpřístupnění vyžadovaného zákonem nebo jiným

právním předpisem nebo v případě poskytnutí či zpřístupnění odborným poradcům

jakékoli Strany, pokud jsou tito vázáni povinností mlčenlivosti minimálně v rozsahu

odpovídajícím této Smlouvě.

Kupující se podpisem této Smlouvy dále stává vlastníkem předmětného betonového

základu 3 telefonní budkou včetně zemního nebo vrchního elektrického kabelu, který

slouží k osvětlení telefonní budky. Kupující je upozorněn na skutečnost, že telefonní

budka je aktuálně připojena na funkční sít' veřejného osvětlení a jako vyhrazené

elektrické zařízení podléhá pravidelným revizím. Dále je Kupující upozorněn, že do

telefonní budky je též přiveden zemní nebo vrchní telefonní kabel, který je majetkem

společnosti CETIN a.s.

Kupující se zavazuje, že na své náklady odstraní z telefonní budky veškerá loga a

znaky spojená se společností O2 Czech Republic a.s. a vpřípadě ukončení

provozu telefonní budky umístěné na betonovém základu, na svoje náklady a nebezpečí

odstraní a ekologicky zlikviduje telefonní budku s betonovým základem včetně

kabelového příslušenství veřejného osvětlení, a to dle zékona č. 185/2001 Sb.,



o odpadech. Kupující se zavazuje, že před demontáží telefonní budky předem projedná

se společností CETIN a.s. odstranění telefonního kabelu či ponechání na místě jako

rezervy pro další využití. Při realizaci všech prací při odstranění a likvidaci předmětného

betonového základu včetně kabelového příslušenství budou dodržovány veškeré platné

zákony, vyhlášky a normy, technické předpisy a směrnice, dané zejména zákonem č.

309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.

5.10 Kupující se zavazuje, že vsouvislosti se záměrem, pro který je telefonní budka

zakoupena, nebude nijak poškozeno jméno naší společnosti nebo nebude telefonní

budka v užita nevhod 'm způsobem.

    

 

V Praze

Prodávaj

Martina

  



Příloha č. 1 ke kupní smlouvě č. 157/2019

Seznam Věcí

 rv!

 

 

 

 

 

     
 

 

  

Inventa'rm aslo Názevpředmětu Množství Prodejní Cena celkem

cena/kus s DPH21%

221 000015001 telefonní kabina I kus ]. 000, - 121 0,-

včetně betonového základu

a kabelu, který připojuje

Kabinu ksíti veřejného osvětlení

telefonní kabina umístěná na adrese:

Libušská 35/200, Praha 4 Libuš

Celkem Kč 1.000,-

DPH21 % 2I 0, -

Cena celkem s DPH 1.210,-

 

 


