Městská část Praha – Ďáblice
Zastupitelstvo městské části
22. zasedání
dne 2.3. 2022

USNESENÍ č. xx/22/ZMČ
ke Kupní smlouvě – prodej cisternového automobilu – JSDH
Zastupitelstvo MČ po projednání
I.
bere na vědomí
informaci starosty o uskutečněném prodeji požární techniky ve vlastnictví MČ PrahaĎáblice – automobilu Liaz 101 – CAS 25/2500/0, SPZ: AP 61-94, VIN L2FA0057 z roku
1990 za cenu 220.000, - Kč s DPH, stanovenou znaleckým posudkem vypracovaným
Zdeňkem
(znalec v oboru: Ekonomika, odvětví:
ceny a odhady motorových vozidel), ze dne 30.11.2021.
II.
bere na vědomí
uzavření Kupní smlouvy, týkající se požární techniky uvedené v odst. 1, mezi MČ
Praha-Ďáblice, jako prodávající a Městem Buštěhrad, Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad,
IČO: 00234214, jako kupujícím, která je přílohou tohoto usnesení.
Ing. Jan Hrdlička
místostarosta

Ing. Miloš Růžička
starosta

Kupní smlouva
podle ustanovení § 2078 a následujících občanského zákoníku
mezi
Městská část Praha – Ďáblice
zastoupená starostou Ing. Milošem Růžičkou,
se sídlem Osinalická 1104/13, Praha – Ďáblice
IČO: 00231266
číslo účtu: 9021-501855998/6000
(dále také jen „prodávající“)
a
Město Buštěhrad
zastoupeno starostkou Ing. arch. Danielou Javorčekovou
se sídlem Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad
IČO:00234214
(dále také jen „kupující“)
společně také „smluvní strany“
I.

1.

2.

1.

2.

3.

Úvodní ustanovení
Prodávající prohlašuje, že předmět prodeje je v jeho výlučném vlastnictví, a že na vozidle
neváznou žádná práva a pohledávky třetích osob. Dále prohlašuje, že vůz není odcizený, vozidlo
není použité jako zástava, není předmětem exekuce a nejsou mu známy žádné okolnosti, které by
bránily prodeji vozidla.
Kupující prohlašuje, že předmět koupě před uzavřením smlouvy řádně prohlédl a vyzkoušel, a že
byl seznámen s jeho stavem.
II.
Předmět smlouvy
Prodávající se touto smlouvou zavazuje předmět koupě kupujícímu odevzdat. Předmětem prodeje
je speciální automobil cisternový Karosa CAS K 25-L 101, kategorie N3, VIN L2FA0057, rok
výroby 1990, RZ: AP 61-94, počet najetých kilometrů uvedených na tachometru: 28000, (dále
jen „vozidlo“).
Vozidlo se prodává společně se součástmi a příslušenstvím, které je na vozidle namontováno,
s pneumatikami a speciální výbavou hasičského vozidla. Bližší popis stavu vozidla vyplývá
z přílohy č. 1) této smlouvy, znaleckého posudku č. 013/2021 Zdeňka
, znalce z oboru
ekonomika, odvětví ceny a odhady motorových vozidel.
Kupující se touto smlouvou zavazuje za předmět koupě zaplatit kupní cenu sjednanou v článku
IV. této smlouvy, předmět koupě převzít a neprodleně převést evidenci vlastnictví v příslušném
registru. Povinnostem strany kupující odpovídá přiměřená povinnost k součinnosti strany
prodávající, bude – li o to strana prodávající požádána.

III.
Termín a místo odevzdání a převzetí předmětu koupě,

1.
2.

přechod vlastnického práva
Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě do 10 dnů od přijetí platby na kupní cenu za
automobil.
Vlastnické právo k předmětu koupě kupující nabývá jeho převzetím v sídle či skladu prodávající.
IV.

1.

2.

Cena a způsob úhrady
Kupní cena byla sjednána s odkazem na znalecký posudek č. 013/2021 Zdeňka
znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady motorových vozidel ve výši 220.000, - Kč
(slovy: dvěstědvacet tisíc korun českých).
Kupující se zavazuje kupní cenu zaplatit na bankovní účet prodávající uvedený v záhlaví této
smlouvy, a to nejpozději do 10 dnů od uzavření této smlouvy.
V.

1.
2.

3.

Odpovědnost za vady
Prodávající prohlašuje, že předmět koupě byl vyroben v roce 1990 a od té doby byl přiměřeně
používán, čemuž odpovídá i stupeň jeho opotřebení. Kupující toto bere na vědomí.
Prodávající výslovně upozorňuje na následující vady předmětu koupě, které však znalec zohlednil
v odhadu kupní ceny: vozidlo vykazuje vadu motoru – přítomnost vody v oleji, netěsní chladič
vody, koroze nádrže na vodu, vada hlavního ventilu nádrže na vodu.
Kupující přebírá vozidlo v tomto stavu a je smířen s tím, že vzhledem ke stáří a opotřebení se
mohou kdykoliv na vozidle objevit další vady. Vozidlo je určeno k opravě.
VI.

1.
2.
3.
4.

Závěrečná ustanovení
Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a
právními předpisy souvisejícími.
Změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze po dohodě smluvních stran formou písemných
vzestupně číslovaných dodatků.
Smlouva byla vypracována ve 2 vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží po jednom.
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po projednání a po schválení této dispozice
orgány stran prodávající i kupující. Toto prohlášení se činí jako doložka o splnění zákonných
podmínek převodu vlastnictví k předmětu koupě dle zákona o hlavním městě Praze a zákona o
obcích.

Přílohy: znalecký posudek č. 013/2021 Zdeňka
V ………………….. dne …………

V ………………….. dne …………

…………………………………………………
Městská část Praha – Ďáblice
Ing. Miloš Růžička, starosta
prodávající

…………………………………………………
Město Buštěhrad
Ing. arch. Daniela Javorčeková, starostka
kupující

