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KUPNÍ SMLOUVA 
uzavřená ve smyslu ust. § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

 
I. 

Smluvní strany 

 

 

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 

(dále jako „prodávající“) 

 

a 

 

Aleš Sigmund 
IČ 65916484 

DIČ CZ7805125713 

místem podnikání Sadová 422, 751 14  Dřevohostice 

(dále jen jako „kupující“) 

  

společně též jako „smluvní strany“ 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě úplného konsensu o všech níže 

uvedených skutečnostech v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, tuto smlouvu kupní: 

 

II. 

Prohlášení prodávajícího 

 

(1) Prodávající tímto výslovně prohlašuje a činí nesporným, že je výhradním vlastníkem 

mobilního podia zn. Nivec a mobilní střešní konstrukce zn. Litec tak, jak jsou popsány v čl. 

III této smlouvy, a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily převodu těchto 

movitých věcí. 

(2) Kupující výslovně prohlašuje a činí nesporným, že si movité věci specifikované v čl. III. 

této smlouvy řádně prohlédl a že je kupuje jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 zák. č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník. 

(3) Prodávající dále výslovně prohlašuje a činí nesporným, že stranu kupující seznámil 

s právním i faktickým stavem těchto věcí movitých, zejména s vadami věcí, o kterých ke dni 

převodu vlastnického práva věděl nebo mohl vědět.  

 

III. 

Předmět převodu 

 

(1) Předmětem této smlouvy je prodej a koupě níže popsaných movitých věcí: 
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a) Mobilní pódium Nivec: 

 

Technická specifikace 

Výrobce:  LITEC s.r.o. - Via Venier, 52 - 30020 Marcon 

Dodavatel: Masic Data s.r.o., Sokolovská 250, Velké Meziříčí 

Maximální deklarovaná zátěž: 750 kg/m
2
 

Rok výroby: 2006 

Konstrukce:  lehký kov - hliník 

Rozměry pódia 10 m x 8 m 

 

b) Mobilní střešní konstrukce Litec: 

 

Technická specifikace 

Vnější rozměr zastřešení: 11,5 m x 9,3 m 

Celková výška konstrukce: 6,8 m věže, 7,3 m hřeben střechy 

Světlá výška zastřešení: 5,6 m 

Rám, nohy a hřeben střechy: Traverzy Litec QX40S 

Maximální ztížení střechy v interiéru: 1.210 kg 

 

(2) Kupující nabude vlastnické právo k předmětům převodu okamžikem připsání celé kupní 

ceny dle čl. IV. odst. 1 a 2 této smlouvy na účet prodávajícího. Tímto dnem přechází 

na kupujícího odpovědnost za škody na předmětu převodu a riziko poškození a vad předmětu 

převodu. 

(3) Prodávající prohlašuje, že na předmětech převodu neváznou žádná zástavní práva ani jiné 

právní vady, že není žádným způsobem omezen v dispozici se svým majetkem a nebyla proti 

němu nařízena exekuce ani podán návrh na nařízení výkonu rozhodnutí prodejem movitých 

věcí. Kupující prohlašuje, že je mu stav předmětů převodu znám. 

 

 

IV. 

Kupní cena 

 

(1) Celková kupní cena za předmět převodu specifikovaný v čl. III. této smlouvy je 

293.388,43 Kč (slovy: dvěstědevadesáttřitisíctřistaosmdesátosmkorunčtyřicettřihaléřů 

českých), která bude navýšena o částku 61.611,57 Kč odpovídající dani z přidané hodnoty 

podle platné sazby daně dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů (ke dni podpisu smlouvy činí sazba daně z přidané hodnoty 21 %), neboť 

se v případě předmětu převodu jedná o movitou věc pronajímanou, která nesplňuje podmínky 

pro osvobození dle §56 ZDPH. 

Kupní cena včetně DPH tak činí 355.000,- Kč (slovy: třistapadesátpěttisíckorun českých) a 

byla stanovena na základě nejvyšší nabídky dosažené ve výběrovém řízení, které bylo 

vyhlášeno Radou města Přerova dne 23.9.2021.  

 

(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 faktury - daňového dokladu vystaveného prodávajícím se splatností 30 dnů ode 

dne vystavení. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání pódia. 
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(3) V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je kupující povinen uhradit 

prodávajícímu  úrok  z  prodlení  ve  výši  stanovené  platnými  právními  předpisy tj. 

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 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. 

 

V. 

Prohlášení kupujícího a závazky prodávajícího 

 

(1) Kupující tímto prohlašuje, že byl podrobně seznámen s technickým stavem předmětu 

převodu. Se stavem předmětu převodu, který odpovídá jeho stáří a opotřebení kupující 

souhlasí. To nezbavuje prodávajícího odpovědnosti za vady stanovené zákonem. 

(2) Prodávající předá kupujícímu doklad o uveřejnění smlouvy v registru smluv podle § 5 

odst. 4 zákona o registru smluv jako potvrzení skutečnosti, že smlouva nabyla účinnosti.  

(3) O předání a převzetí předmětu převodu bude vyhotoven protokol. Součástí protokolu o 

předání a převzetí předmětu převodu bude veškerý spisový materiál související s uvedenými 

movitými věcmi.  

 

VI. 

Závěrečná ustanovení 

 

(1) Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla uzavřena po 

vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, dobrovolně, určitě, vážně, 

srozumitelně a nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

(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) Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží 

kupující a dva prodávající. 

 

VII. 

Doložka 

Prodávající prohlašuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem města 

Přerova na jeho ……. zasedání konaném dne ……….. usnesením č. ……………….. 

 

V Přerově dne       V Přerově dne  

 

---------------------------------------------------            ------------------------------------------ 

    Michal Zácha    Aleš Sigmund        

   radní statutárního města Přerov 


