Kupní smlouva o prodeji motorového vozidla
Čl. I.
Smluvní strany.
Název: Obec Vintířov
Sídlo: Vintířov 62, PSČ 357 44
IČO: 00259641
Zastoupena starostou obce Markem Chocem
dále jen „prodávající“

a
Název: Obec Kotlasy
Sídlo: Kotlasy 31, PSČ 592 14 Nové Veselý
IČO: 00600521
Zastoupena starostou obce Vlastimilem Doležalem
dále jen „kupující“

uzavřely k níže uvedenému datu tuto kupní smlouvu o prodeji motorového vozidla.
Čl. II.
Prohlášení prodávajícího
Prodávající tímto prohlašuje, že je výhradním vlastníkem prodávaného motorového vozidla uvedeného
v čl. III této smlouvy, a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily převodu tohoto vozidla.
Prodávající se zavazuje předat kupujícímu vozidlo nejpozději v den uhrazení celé kupní ceny. Místem
předání je obec Vintířov.
Prodávající kupujícímu garantuje, že lze na území České republiky automobil přeregistrovat na
kupujícího, a že k tomu nebrání žádný záznam u příslušného orgánu státní správy. V opačném
případě má kupující právo od smlouvy odstoupit.
Prodávající se zavazuje předat bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy kupujícímu
osvědčení o technické způsobilosti automobilu (velký a malý technický průkaz), nebude-li dohodnuto
jinak.
Čl. III.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je prodej a koupě níže uvedeného motorového vozidla:
Tovární značka: Avia
Typ model: D90
Barva vozidla: červená RAL 3000 - bílá
Rok výroby: 2005
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Identifikační číslo vozidla (VIN): TNAA2N0005A004134
Zdvihový objem motoru: 3922cm3
Registrační značka vozidla (SPZ): 1K79241
Číslo velkého technického průkazu: UI016080
Číslo ověření o registraci vozidla: UAA475948
(malý technický průkaz)
STK platná do: 3.1.2020
Počet ujetých kilometrů: 17400km
Počet klíčů: 2x sada
Stav karoserie vozidla: dobrý
Další podrobnosti o prodávaném vozidle (parametry, výbava, příslušenství): cisternová automobilová
stříkačka CAS 16, nerezová nádrž o objemu 1700 l, podvozek 4x4 s uzávěrkou diferenciálu, motor
Cummins, kabina pro přepravu požárního družstva 1+5, nástavba THT Polička s.r.o., v nástavbě
uloženo čerpadlo Godiva WTA 2010.
Příslušenství: 6ks dýchací technika Saturn vč. lahví a masek (bez platné revize), 4ks aku svítilna, 1ks
vozidlová radiostanice, 1ks radlice na shrnování sněhu SRLM 2900 včetně upínací desky a
dokumentace, 4-dílný nastavovací žebřík, základní požární příslušenství, osvětlovací stožár,
vysokotlaká hadice vč. proudnice, pěnotvorný nástavec, proudnice, rozdělovač, 2ks hasicí přístroj.
Kompletní dokumentace k vozidlu a příslušenství (návody k obsluze, servisní knížka, revize,atd.).

Čl. IV.
Kupní cena
Dohodnutá cena prodávaného motorového vozidla včetně příslušenství činí 1.083.000,-Kč vč.DPH
(slovy jedenmilionosmdesáttřitisíc). Uvedená cena je stanovena znaleckým posudkem č. 6252/02/019.
Kupní cenu kupující zaplatí:
převodem na bankovní účet prodávajícího č: 2826391/0100 do 7 dnů od podpisu smlouvy.

Čl. V.
Prohlášení kupujícího
Kupující je srozuměn se skutečností, že kupuje věc již užívanou a prohlašuje, že se podrobně a
pečlivě seznámil s technickým stavem vozidla, jeho obsluhou a že s ním byla provedena zkušební
jízda. Kupující prohlašuje, že byl prodávajícím zřetelně seznámen s níže uvedenými závadami vozidla
a bere je na vědomí. Prodávající prohlašuje, že žádnou závadu, která je mu známa, kupujícímu
nezatajil.
Závady vozidla: 0
Stav vozidla a jeho opotřebení včetně speciální nástavby odpovídá počtu ujetých km a době provozu.
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Čl. VI.
Povinnosti kupujícího
Nahlášení změn v evidenci držitelů motorových vozidel zajistí prodávající a to na svůj náklad. Kupující
je povinen poskytnout kupujícímu k nahlášení změny veškerou potřebnou součinnost.
Kupující bere na vědomí, že prodávající bezprostředně po podpisu smlouvy zruší pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla a kupující je tedy povinen
bezodkladně vozidlo pojistit.
Čl. VI.
Závěrečná ustanovení
Zaplacením kupní ceny uvedené v Čl. IV této smlouvy, přechází na kupujícího vlastnické právo
prodávaného motorového vozidla.
Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
Veškeré otázky touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění.

Ve Vintířově dne:

V Kotlasech dne:

…………………………………………………
podpis prodávajícího

……………………………………………………
podpis kupujícího
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