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

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

Statutární město Přerov  
IČ 00301825 

DIČ CZ00301825 

se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 

zastoupené Michalem Záchou, radním statutárního města Přerova pro oblast samostatné 

působnosti: záležitosti správy majetku a komunálních služeb, majetkoprávní záležitosti 

vč. nájmů bytů ve vlastnictví města, která mu byla svěřena usnesením Zastupitelstva města 

Přerova č. 655/17/1/2021 ze dne 8.2.2021 

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. 

Úvodní ustanovení 

Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem movité věci – motorového vozidla, které se 

nachází v areálu skládky TKO Přerov XII-Žeravice a které tvoří technologickou část stavby 

„Kompostárna v Přerově XII–Žeravicích“: 

Druh: kolový traktor s čelním nakladačem a lopatou  

Tovární značka: KUBOTA 

Typ (model): M11 

Varianta: M135GXRZ  

Barva vozidla: oranžová základní 

Rok výroby: 2014  

Identifikační číslo vozidla (VIN): 70209 

Motor typ: V6108-CR-TI-EU 2 

Zdvihový objem motoru: 6 124 cm3 

Registrační značka vozidla (RZ): M01 1650 

Číslo technického průkazu: ZA 228219 ORV ZAA311373  
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Datum první registrace: 20.1.2015 

STK platná do 17.1.2023   

Inventární číslo 039-00000181 

 

Další podrobnosti o prodávaném vozidle (parametry, výbava, příslušenství):  

Pneumatiky: přední Mitas 420/70 R 24, 2 ks 

                     zadní Kleber 520/70 R 28, 2 ks 

Počet klíčů: 2 ks  

Dokumentace – servisní knížka, návod k obsluze 

 

Článek II. 

Předmět převodu 

Prodávající prodává kupujícímu movitou věc – motorové vozidlo, které je specifikováno 

v čl. I. smlouvy, včetně všech jeho součástí, příslušenství a dokladů (dále jako „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. 

Kupní cena 

(1) Kupní cena za předmět převodu se stanoví dohodou smluvních stran ve výši 683.300,- Kč, 

která bude navýšena o DPH v platné sazbě daně. Smluvní strany prohlašují, že kupní cena 

byla stanovena znaleckým posudkem č. 3270/54/2021, který vyhotovil znalec 

dne 12.10.2021, jako cena obvyklá.  

 

(2) Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu na účet prodávajícího vedený 

u České spořitelny, a.s., č.ú. 19-1884482379/0800, variabilní symbol 2301000458, na základě 

daňového dokladu vystaveného prodávajícím, a to ve dvou splátkách dle následujícího 

splátkového kalendáře: 

1. splátka ve výši 341.650,- Kč, navýšená o DPH v platné sazbě daně, do 31.3.2022, 

2. splátka ve výši 341.650,- Kč, navýšená o DPH v platné sazbě daně, do 30.9.2022. 

 

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je v návaznosti na čl. V. odst. 1 smlouvy den 1.1.2022. 

Za den zaplacení každé splátky kupní ceny se považuje den, kdy bude příslušná splátka kupní 

ceny připsána na účet prodávajícího. 

 

(3) V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je kupující povinen uhradit 

prodávajícímu úrok z prodlení určené předpisy práva občanského, přičemž aktuálně je výše 

těchto úroků z prodlení určena nařízením 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, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence 

svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění nařízení vlády 

č. 434/2017 Sb., nařízení vlády č. 184/2019 Sb. a nařízení vlády č. 25/2021 Sb. 

 

Článek IV. 

Prohlášení smluvních stran 

(1) Prodávající prohlašuje, že předmět převodu je ke dni účinnosti smlouvy předmětem 

nájemního vztahu založeného nájemní smlouvou č. MMPr/SML/0101/2015, kterou uzavřeli 
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prodávající jako pronajímatel a kupující jako nájemce dne 13.2.2015, ve znění dodatku č. 1 

ze dne 6.4.2020 a dodatku č. 2 ze dne 24.9.2021, na dobu určitou do 31.12.2021. 

 

(2) Kupující prohlašuje, že je mu stav předmětu převodu znám a že předmět převodu do svého 

vlastnictví v tomto stavu přijímá. 

 

Článek V. 

Nabytí vlastnického práva 

(1) Smluvní strany se dohodly, že kupující nabyde vlastnické právo k předmětu převodu 

dnem 1.1.2022. Tímto dnem přechází na kupujícího odpovědnost za škody na předmětu 

převodu a riziko poškození a vad předmětu převodu. 

 

(2) Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k tomu, že dne 31.12.2021 skončí nájemní vztah 

k movité věci, která je specifikována v čl. I. smlouvy, založený nájemní smlouvou, která je 

uvedena v čl. IV. smlouvy a následně dnem 1.1.2022 kupující nabyde vlastnické právo 

k movité věci, která je specifikována v čl. I. smlouvy, nebude mezi nimi sepsán protokol 

o faktickém předání a převzetí této movité věci při skončení nájmu ani protokol o faktickém 

předání a převzetí této movité věci ke dni nabytí vlastnického práva k této movité věci 

kupujícím a tato movitá věc jako předmět převodu bude považována za fakticky předanou 

kupujícímu ze strany prodávajícího dnem 1.1.2022. 

 

Článek VI. 

Odstoupení od smlouvy 

(1) Neuhradí-li kupující prodávajícímu kupní cenu ve výši a lhůtě dle čl. III. odst. 1 a 2 

smlouvy, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 

(2) Odstoupením od smlouvy se závazek z této smlouvy zrušuje od počátku, a to dnem 

doručení prohlášení jedné smluvní strany o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 

 

Článek VII. 

Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku 

Smluvní strany se dohodly, že náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku            

č. 3270/54/2021, který vyhotovil znalec dne 12.10.2021, jehož vyhotovení zajistil 

kupující, ponese v plné míře kupující. 

 

Článek VIII. 

Nahlášení změny v evidenci držitelů motorových vozidel 

(1) Smluvní strany berou na vědomí, že dle ust. § 8 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., 

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona 

č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění 

zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je povinnost podat žádost o zápis 

změny vlastníka motorového vozidla do 10 pracovních dnů ode dne převodu vlastnického 

práva, s tím, že za nesplnění uvedené povinnosti zákon stanovuje pokutu prodávajícímu 

až do výše 50.000,- Kč. 

 

(2) Smluvní strany se dohodly, že nahlášení změny v evidenci držitelů motorových vozidel 

zajistí smluvní strany společně nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne převodu 
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vlastnického práva, a to na náklad kupujícího. Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu 

součinnost k tomu, aby žádost o zápis změny vlastníka motorového vozidla byla podána 

nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne převodu vlastnického práva. 

 

(3) Kupující bere na vědomí, že prodávající bezprostředně po zápisu změny vlastníka 

motorového vozidla v evidenci držitelů motorových vozidel zruší pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou provozem motorového vozidla a kupující je tedy povinen po zápisu 

změny vlastníka motorového vozidla v evidenci držitelů motorových vozidel bezodkladně 

vozidlo pojistit. 

 

Článek IX. 

Závěrečná ustanovení 

(1) Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s povahou originálu, z nichž dva obdrží 

prodávající a jeden kupující. 

 

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

dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

 

(3) Smluvní strany se dohodly, že prodávající uveřejní smlouvu prostřednictvím registru 

smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů, bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy oběma smluvními 

stranami. 

 

(4) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a že odpovídá jejich pravé a svobodné 

vůli, což stvrzují svými podpisy. 

 

Článek X. 

Doložka obce 

Touto doložkou se osvědčuje, že byla splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání 

schválením převodu Zastupitelstvem města Přerova na jeho 22. zasedání konaném dne 

6.12.2021 usnesením č. .... 

 

V Přerově dne …………………               V Přerově dne……………………… 

 

 

 

 

 

                  ………………………………….       …………………………………. 

                           Michal Zácha        Ing. Bohumír Střelec 

                   radní statutárního města Přerova                                      jednatel  


