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KUPNÍ   SMLOUVA 
uzavřená podle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Statutární město Přerov 
IČ: 003 01 825
DIČ: CZ 00301825
se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 
zastoupené náměstkem primátora Ing. Petrem Měřínským
banka: České spořitelna, a.s., č.ú. 19-1884482379/0800
(dále jako "prodávající")

a      

Technické služby města Přerova, s.r.o.
IČ: 27841090
DIČ: CZ27841090
se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43227
zastoupené jednatelem společnosti Ing. Bohumírem Střelcem
banka: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 3020322/0800 
(dále jako "kupující")

(dále rovněž „smluvní strany“)

uzavírají dnešního dne následující 

k u p n í    s m l o u v u:

Čl. I
Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je dohoda smluvních stran o obchodních, dodacích a platebních 
podmínkách, za kterých prodávající dodá kupujícímu následující zboží:

DŘÍVÍ ,,NASTOJATO“ v dřevinách SMRK, BOROVICE, MODŘÍN v celkovém množství 
až 3000 m3

(2) Smluvní strany se dohodly, že zboží dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude splňovat tyto
parametry:

Označené stojící stromy v dřevinách SMRK, BOROVICE, MODŘÍN, pocházející z nahodilé 
těžby (tj. dříví převážně napadené kůrovcem nebo dříví související s kůrovcovou těžbou).



(3) Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu za podmínek dohodnutých v této smlouvě zboží 
v jakosti a množství, jak je uvedeno v odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy a že převede vlastnické 
právo k dodanému zboží na kupujícího. Kupující se zavazuje, že zboží odebere a zaplatí
prodávajícímu ve smluveném termínu dohodnutou kupní cenu.

(4) Kupující se stává vlastníkem zboží dodáním zboží ve smyslu čl. III smlouvy. 
Okamžikem dodání zboží kupujícímu přechází na kupujícího odpovědnost za škody na zboží 
a riziko poškození a vad zboží.

Čl. II
Kupní cena

(1) Smluvní strany se dohodly, že kupní cena zboží bude účtována dle přílohy č. 1 - Ceny dříví, 
navýšených o DPH v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů.

(2) Kupující uhradí prodávajícímu kupní cenu na účet prodávajícího vedený u České spořitelny, 
a.s., číslo účtu 19-1884482379/0800, na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím
se splatností 30 dnů ode dne vystavení faktury, která musí mít všechny náležitosti daňového 
dokladu. Prodávající ve faktuře uvede vedle identifikace prodávajícího a kupujícího (firma,  
identifikační číslo, daňové identifikační číslo, místo podnikání) také údaje o kupní smlouvě, 
údaje o splatnosti, údaje o uskutečnění zdanitelného plnění, údaje o dodaném zboží s uvedením 
počtu dodaných jednotek zboží a jeho ceny. Přílohou faktury bude dodací list potvrzený 
kupujícím. Za den uhrazení kupní ceny se považuje den, kdy bude kupní cena připsána na účet 
prodávajícího. 

(3) V případě, že faktura nebude obsahovat veškeré náležitosti dohodnuté podle této smlouvy 
nebo bude obsahovat nesprávné náležitosti, je kupující oprávněn vrátit fakturu prodávajícímu 
do data splatnosti. V takovém případě prodávající vystaví novou fakturu s novým datem 
splatnosti a do uplynutí nového data splatnosti není kupující v prodlení s placením faktury.

(4) V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je kupující povinen uhradit 
prodávajícímu úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z 
prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního 
správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky 
Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.

                                                                        
Čl. III

Dodání zboží

(1) Místem dodání objednaného zboží je LHC Přerov 2 – Staměřice-Svrčov.

(2) Dokladem o dodání zboží je dodací list potvrzený kupujícím.  

(3) Dopravu objednaného zboží z místa dodání LHC Přerov 2 – Staměřice-Svrčov zajišťuje 
kupující na své náklady. 



Čl. IV
Odpovědnost za vady

(1) Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží bude dodáno v jakosti sjednané v čl. I smlouvy.

(2) Prodávající prohlašuje, že dodané zboží nemá právní vady, tj. že není zatíženo právem třetích 
osob.

(3) V případě, že dodané zboží bude mít vady jakosti, množství nebo právní vady, je kupující 
oprávněn tyto vady u prodávajícího reklamovat. Reklamace musí mít písemnou formu a musí v 
ní být uvedeno, jakým způsobem se vady projevují.

(4) V případě, že prodávající obdrží reklamaci kupujícího, je povinen se k ní bez zbytečného 
odkladu vyjádřit, tj. sdělit prodávajícímu, zda vadu uznává, anebo v případě, že ji neuznává, 
uvést důvody neuznání vady.

Čl. V
Ostatní smluvní ujednání

(1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

(2) Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží 
prodávající a jeden kupující.

(3) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání 
a podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

(4) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv na Portálu 
veřejné správy České republiky.

Článek VI.
Doložka obce

Prodávající prohlašuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem města Přerova 
na jeho 11. zasedání konaném dne 16.11.2015 usnesením č. ....
    
     V Přerově dne ……………………                    V Přerově dne ……………………     

             …..……………………………                           .…………………………….....
                       Ing. Petr Měřínský Ing. Bohumír Střelec                                                                        

          náměstek primátora                       jednatel


