Mgr. Dana Holá, advokátka
AK Louny, Přemyslovců 2045

KUPNÍ SMLOUVA

I.
Smluvní strany
Účastníci :
l. Městys Slavětín, zastoupený starostou p. Jaroslavem Jandlem
IČ: 00265497
se sídlem: Na Městečku 50,439 09 Slavětín
/dále jen prodávající na straně jedné/
a
2. pan Miloš Chlustina, nar. 7.10.1969
Bytem : Knovíz č.p. 50, 274 01 Knovíz
/dále jen kupující na straně druhé/
uzavírají tuto

kupní smlouvu
II.
Prohlášení prodávajícího

Prodávající tímto prohlašuje, že je výhradním vlastníkem prodávaného hasičského vozidla
tak, jak je popsáno v čl. III. této Smlouvy (dále jen „Vozidlo“), že na Vozidle neváznou žádná
práva třetích osob (Vozidlo není zejména předmětem zástavního práva ani exekuce) a že mu
nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily převodu Vozidla.

Prodávající dále prohlašuje, že je skutečným vlastníkem Vozidla, že jej nabyl v souladu se
zákonem, a že se tedy nejedná o vozidlo odcizené nebo získané jinak v rozporu s právními
předpisy.
III.
Předmět smlouvy

Předmětem této Smlouvy je prodej a koupě níže popsaného Vozidla:

Identifikace Vozidla: speciální hasičské vozidlo – dopravní automobil

a) tovární značka: AVIA
b) typ/model: 31
c) rok výroby: 1989
d) výrobní číslo: K013454/1989
e) RZ: LN 84-80
f) číslo technického průkazu: Al 969160
g) STK platná do: 4.8.2018

IV.
Kupní cena

Kupní cena Vozidla specifikovaného v čl. III. této smlouvy je 20.000,- Kč (slovy: dvacettisíc
korun českých).
Kupující uhradí prodávajícímu celou kupní cenu bezhotovostním převodem na účet
prodávajícího č. účtu: 157618319/0300 vedený u ČSOB, a.s., a to ve lhůtě do 10 kalendářních
dnů ode dne podpisu této kupní smlouvy.
Tímto bude celá kupní cena vypořádána.

V.
Přechod vlastnického práva

Prodávající za podmínek sjednaných v této Smlouvě prodává kupujícímu Vozidlo společně
s jeho příslušenstvím a kupující Vozidlo přijímá do svého výlučného vlastnictví. Vlastnické
právo k Vozidlu přechází na kupujícího uhrazením kupní ceny.

VI.
Prohlášení Kupujícího

Kupující tímto prohlašuje, že byl podrobně seznámen s technickým stavem předmětného
Vozidla a jeho obsluhou. Se stavem Vozidla, který odpovídá stáří a opotřebení vozidla,
kupující souhlasí.

VII.
Prohlášení prodávajícího

Prodávající prohlašuje, že záměr prodat převáděné Vozidlo byl řádně zveřejněn vyvěšením na
úřední desce Městyse Slavětín dne 27.11.2017 a sejmut dne 13.12.2017 a dále prohlašuje, že
zastupitelstvo Městyse Slavětín na svém jednání dne 18.2.2019 usnesením č. 35/2019
schválilo prodej převáděného Vozidla.

VIII.
Závěrečná ustanovení

Prodávající prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skryté vady prodávaného Vozidla.
Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu veškerou součinnost nezbytnou k zajištění
převodu Vozidla na kupujícího.

Kupující se zavazuje do 10ti pracovních dnů od předání všech dokladů k Vozidlu nutných
k přepisu na něj takový přepis v Registru vozidel na sebe provést.
Tato smlouva byla uzavřena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží
po jednom.
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Ve Slavětíně, dne 19.2.2019
Prodávající:

____________________________
Městys Slavětín
zastoupený Jaroslavem Jandlem, starostou

Kupující:

______________________________
Miloš Chlustina

