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Kupní smlouva

Níže uvedené smluvní strany:

Městská část Praha-Libuš

se sídlem: Libušská 35, 142 00 Praha 4 - Libuš

zastoupená: starostou Mgr. Jiřím Koubkem

iC: 00231142

DlČ:CZ 00231142

bankovní spojení : ČS Praha 4

číslo účtu: 29022-2000691349/0800

(dálejen „ Prodávající?

a

Obec Pavlovice u Přerova

751 12 Pavlovice u Přerova 102

zastoupená: starostou Vlastimilem Bia

|č:_0030171o

DIC: CZ 00301710

bankovní spojení: ČS Praha 4

číslo účtu: 1882950319

(dálejen „Kupující“)

(společně dálejen „Smluvní strany“)

uzaviraji níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, v platném znění, tuto

Kupní smlouvu

(dálejenjako „Kupnísmlouva“ nebo „tato Kupnísmlouva“)

I.

Úvodní ustanovení

Usnesením Rady MČ Praha-Libuš č.238/2021 ze dne 11.10.2021 byl schválen převod vlastnictvi

hasičského vozidla — cisternové automobilové stříkačky KAROSA CAS 25L 101 — za podmínek

uvedených dále v této smlouvě.

ll.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je prodej a koupě níže popsaného hasičského vozidla:

Identifikace vozidla:

Série a číslo technického průkazu: AK 379182

Druh vozidla: specialni automobil — cisternová automobilová stříkačka

Tovární značka: KAROSA CAS K — 25L 101



Podvozek typ:
LIAZ s.p. Jablonec nad Nisou / v.č. L2 FA 0002 1990

rok výroby: 1990

výrobní číslo: L2FA0002 1990

Motor typ: M1.2A - MŠ 638
palivo:

nafta

výkon motoru 212 kW

zdvihový objem válců: 11940 cm3

rok výroby: 1990

Pohotovostní hmotnost: 11 890 kg

Celková hmotnost: 16 000 kg

Rozměr a druh pneumatik: 11.00- R20 16 PR

Rozměr a druh ráfků: 8,0-20

Registrační značka vozidla: AP 55 - 10

Počet míst k sezení: 9

Počet náprav: 2 - 2

Objem cisterny: 2 500 l

(dále též jako předmět smlouvy)

Ill.

Kupní cena

1) Prodávající prodává a kupující kupuje

000,- Kč, (slovy: dvěstěosmdesátpěttislckorunčeských).

2) Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu do 15 dnů ode dne
na bankovní účet Prodávající č. 29022-2000691349/0800. Jako den
byla částka kupní ceny připsána na stanovený bankovní účet Prodávající.

3) V případě, že kupující bude v

od této smlouvy odstoupit.

prodlení s úhradou kupní ceny déle než 10 dnů, má prodávající právo

IV

předmět smlouvy za vzájemně dohodnutou cenu ve výši 285

podpisu této Kupní smlouvy

zaplaceni se počítá den, kdy

2)

1)

Přechod vlastnického práva a faktické předání

Vlastnické právo přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny a předání vozidla.

Po vzájemné dohodě účastníků smlouvy bude předmět smlouvy fyzicky předán kupujícímu po té,
co bude provedeno jeho převedení na nového vlastníka na příslušném Registru vozidel.

V.

Prohlášení kupujícího a prodávajícího

Kupující podpisem této smlouvy stvrzuje, že se řádně seznámil s předmětem smlouvy, s jeho
obsluhou, je mu řádně znám technický stav předmětu smlouvy. Kupující podpisem této smlouvy
stvrzuje, že stav předmětu smlouvy zcela odpovídá jeho stáří a opotřebení, že proti tomuto stavu
nemá žádných výhrad a že ho v tomto stavu kupuje a přijímá do svého vlastnictví. S předmětem



2)

1)

2)

3)

5)

V Praze dne: _I' .ll. 2027

  

 

Mgr. Jiří Koubek. starosta

smlouvy současně kupující přebírá 1 ks klíčů od vozidla a další doklady s výjimkou těch, kteréprodávající potřebuje pro účely odhlášení vozidla na evidencí vozidel.

Prodávající tímto prohlašuje, že je výhradním vlastníkem prodávaného vozidla detinovaného v čl."této smlouvy, a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily prodeji a převodu tohotovozidla na kupujícího.

Prodávající dále prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skryté vady prodávaného vozidla, na kteréby kupujícího neupozomil, a že stav vozidla odpovídá jeho stáří. Prodávající dále prohlašuje, žestav kilometrů vozidla uvedený shora odpovídá skutečností.

Prodávající se zavazuje provést přepis vozidla na příslušném Registru vozidel na nového vlastnikado čtrnácti pracovních dnů od podpisu této smlouvy. Poplatek za přepis na nového vlastníkaprovede nový vlastník vozidla při přepisu na příslušném Registru vozidel.

Vl.

Závěrečná ustanovení

Tato smlouva byla uzavřena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdržípo jednom exempláři.

Účastníci níže podpisy této smlouvy stvrzují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodnévůle, že nebyla učiněna pod ůtiskem a ani za nápadně nevýhodných podmínek, že se sjejímobsahem řádně seznámili a že tomuto obsahu porozuměli

Účastníci smlouvy souhlasí se zveřejněním této smlouvy a s jejím zapsáním do centrální evidencesmluv. Smluvní strany prohlašuji, že veškeré skutečnosti v této smlouvě uvedené nejsouobchodním tajemstvím a vyslovují souhlas s tím, aby tato smlouva, jakož i její dodatky, byla bezdalšího zveřejněna.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb.. o zvláštních pomníkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv aregistru smluv (zákon o registru smluv) zajistí městská část Praha-Libuš

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

  

Vlastimil Bia, starosta
mrodávající

kupující
./

NJ P \b
:?4&\

OBEC PAVLOVlCE u PŘEROVA

_ _ ».

Pavlovice u Přerova 102

Ii.-; '-
7.i ,.:
E\

751 11 Radslavice

.
m

lČ: 00301710. DIČ: C200301710
„ ..: c:

‘1‘


