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

Statutární město Přerov
IČ 00301825
DIČ CZ00301825
se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem
banka: České spořitelna, a.s., č.ú. 19-1884482379/0800
(dále jen „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 Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43227
zastoupené jednatelem Ing. Bohumírem Střelcem
banka: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 3020322/0800 
(dále jen „kupující“)

(dále rovněž „smluvní strany“)

uzavírají dnešního dne následující 

k u p n í   s m l o u v u:

Článek I.

Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem movitých věcí – nádob na směsný 
komunální odpad:

a) 4067 ks popelnic kovových s objemem 110 l, typ 1008, s rozměry - výška 87 cm, 
    průměr 41,5 cm, 

b) 767 ks popelnic plastových s objemem 120 l, typ 0004-3, s rozměry - výška 107 cm, 
  délka 73 cm, šířka 58 cm, barva černá,

c) 3 ks popelnic plastových s objemem 240 l, typ 0005-3, barva černá,

d) 512 ks kontejnerů plastových s objemem 1100 l, typ 0014-3, s rozměry - výška 143 cm,
  délka 136 cm, šířka 100,1 cm, barva šedá,

e) 248 ks kontejnerů kovových – žárově zinkovaných s objemem 1100 l, typ 1132,
s rozměry - výška 143cm, délka 136 cm, šířka 100,1 cm.

(dále jako „předmět převodu“). 



Článek II.

Prodávající prodává kupujícímu předmět převodu za kupní cenu uvedenou v čl. III odst. 1 
smlouvy a kupující předmět převodu za tuto kupní cenu do svého vlastnictví přijímá a kupuje.

Článek III.

(1) Celková kupní cena za předmět převodu činí 4.039.423,- Kč včetně DPH a je součtem 
následujících kupních cen:

     a) kupní ceny ve výši 960.365,- Kč včetně DPH za převod 4067 ks popelnic kovových 
s objemem 110 l:

rok pořízení počet kusů kupní cena za 1 kus 
(včetně DPH)

celková kupní cena
(včetně DPH)

1997 627 80,50 Kč 50.474,- Kč
1999 689 80,50 Kč 55.465,- Kč
2000 600 80,50 Kč 48.300,- Kč
2003 600 161,00 Kč 96.600,- Kč
2009 421 402,50 Kč 169.453,- Kč
2010 308 402,50 Kč 123.970,- Kč
2011 299 483,00 Kč 144.417,- Kč
2012 286 483,00 Kč 138.138,- Kč
2013 237 563,50 Kč 133.550,- Kč

    b) kupní ceny ve výši 604.105,- Kč včetně DPH za převod 767 ks popelnic plastových
s objemem 120 l:

rok pořízení počet kusů kupní cena za 1 kus 
(včetně DPH)

celková kupní cena
(včetně DPH)

2012 4 665,- Kč 2.660,- Kč
2013 202 760,- Kč 153.520,- Kč
2014 334 760,- Kč 253.840,- Kč
2015 227 855,- Kč 194.085,- Kč

c) kupní ceny ve výši 653,- Kč včetně DPH za převod 3 ks popelnic plastových
s objemem 240 l:

rok pořízení počet kusů kupní cena za 1 kus 
(včetně DPH)

celková kupní cena
(včetně DPH)

1997 3 217,67 Kč 653,- Kč

d) kupní ceny ve výši 2.263.500,- Kč včetně DPH za převod 512 ks kontejnerů plastových
s objemem 1100 l:

     rok pořízení počet kusů kupní cena za 1 kus 
(včetně DPH)

celková kupní cena
(včetně DPH)

2001 10 1.500,- Kč 15.000,- Kč
2002 40 2.250,- Kč 90.000,- Kč
2003 17 2.250,- Kč 38.250,- Kč
2008 30 3.000,- Kč 90.000,- Kč
2009 33 3.750,- Kč 123.750,- Kč



2010 47 3.750,- Kč 176.250,- Kč
2011 80 4.500,- Kč 360.000,- Kč
2012 155 5.250,- Kč 813.750,- Kč
2013 58 5.250,- Kč 304.500,- Kč
2014 42 6.000,- Kč 252.000,- Kč

e) kupní ceny ve výši 210.800,- Kč včetně DPH za převod 248 ks kontejnerů kovových –
žárově zinkovaných s objemem 1100 l:

rok pořízení počet kusů kupní cena za 1 kus 
(včetně DPH)

celková kupní cena
(včetně DPH)

1997 248 850,- Kč 210.800,- Kč

Kupní cena byla stanovena znaleckým posudkem č. 2789/2015, který vyhotovil znalec Ivan 
Klvač dne 2.11.2015, jako cena v místě a čase obvyklá. 

(2) Kupující uhradí prodávajícímu kupní cenu uvedenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy 
na účet prodávajícího vedený u České spořitelny, a.s., číslo účtu 19-1884482379/0800, 
na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím se splatností 14 dnů ode dne 
vystavení.

(3) 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.

(4) Neuhradí-li kupující prodávajícímu kupní cenu v plné výši a lhůtě dle odst. 1 a 2 tohoto 
článku smlouvy, je prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit. Odstoupením 
od smlouvy se smlouva ruší ke dni doručení písemného oznámení prodávajícího o odstoupení 
od smlouvy kupujícímu.

Článek IV.

Kupující se stává vlastníkem předmětu převodu dnem, kdy uhradí prodávajícímu celkovou 
kupní cenu dle čl. III smlouvy. Za den uhrazení kupní ceny se považuje den, kdy bude kupní 
cena připsána na účet prodávajícího. Tímto dnem přechází na kupujícího odpovědnost 
za škody na předmětu převodu a riziko poškození a vad předmětu převodu.

Článek V.

(1) Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu náklady spojené s vyhotovením znaleckého 
posudku č. 2789/2015, který vyhotovil znalec Ivan Klvač dne 2.11.2015, ve výši 14.933,- Kč
na účet prodávajícího vedený u České spořitelny, a.s., č.ú. 27-1884482379/0800, variabilní 
symbol ..., do 20 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Za den zaplacení 
se považuje den, kdy budou náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku připsány 
na účet prodávajícího.

(2) V případě prodlení kupujícího se zaplacením nákladů spojených s vyhotovením 
znaleckého posudku 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.

Článek VI.

(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 VII.

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 ……………………     

     
        …..……………………………                           .…………………………….....
                     Pavel Košutek        Ing. Bohumír Střelec                                                                                                                             

     náměstek primátora                     jednatel


