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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.
89/2012 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

Město Bochov,
1C 00254444,
zast. starostou Miroslavem Egertem,
s adresou pro doručování Bochov, Náměstí Míru l, 364 71 Bochov
s bankovním spojením u Komerční banky, č.ú. 2221341/0100

(dále jen prodávající)

a

Martina Chalupná

(dále jen kupující)
tuto

Kupní smlouvu č. 001/MAJ/K/2021

Článek l.
Převáděná movitost

1.1. Prodávající je výlučným vlastníkem 7 ks regálů z Městské knihovny Bochov" - dále jen
předmět koupě.

Článek 2.
Předmět smlouvy

2.1. Prodávající předmět koupě uvedený v či. l .1. této smlouvy spolu se všemi jejími součástmi
a příslušenstvím prodává kupujícímu do jeho vlastnictví, a kupující jej od prodávajícího do
svého vlastnictví kupuje.

2.2. Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že předmět koupě byl prodávajícím
kupujícímu fyzicky předán ke dni podpisu této smlouvy.

2.3. Kupující prohlašuje, že je mu znám stav předmětu koupě, a to zejména uskutečněnou
osobní prohlídkou, s tímto stavem souhlasí a nepovažuje jej za překážku uzavření této smlouvy.
Strany výslovně prohlašují, že kupní cena odpovídá skutečnému stavu předmětu koupě dle
předchozí věty.

Článek 3.
Kupní cena

3.1. Smluvní strany se dohodly na kupní ceně za předmět koupě ve výši 1.400,- Kč (slovy
jedentisícčtyřistakorunčeských).
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3.2. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu v celkové výši 1.400,-Kč na základě vystavené
faktury, a to nejpozději do 14 dnů.

Podle výslovné dohody stran se kupující stává vlastníkem regálů až po úplném
zaplacení kupní ceny.
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Článek 4.
Doručování a adresy pro doručování

4.1. Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit
osobně nebo doporučenou listovní zásilkou.

4.2. Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že
oznámení bylo řádně doručené:

a) při doručování osobně:
- dnem faktického přijetí oznámení příjemcem,
- dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese, která je oprávněna k přebírání
listovních zásilek,
- dnem, kdy bylo doručováno příjemci nebo osobě na příjemcově adrese určené k přebírání
listovních zásilek a příjemce nebo tato osoba odmítla listovní zásilku převzít.
b) při doručování poštou:
- dnem předání listovní zásilky příjemci,
- dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či
odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce
uvedena adresa pro doručování dle této smlouvy.

4.3. Ke dni podpisu smlouvy je:
a) adresou pro doručování prodávajícímu adresa uvedená v záhlaví této smlouvy,
b) adresou pro doručování kupujícímu adresa uvedená v záhlaví této smlouvy.
4.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny adresy pro doručování, budou písemně
informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu.

Článek 5.
Závěrečná ustanovení

5.1. Právní vztahy smluvních stran výslovně neřešené touto smlouvou se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a dalších právních předpisů platných na
území České republiky.

5.2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že tuto
smlouvu uzavřely svobodně a vážně, smlouvu pokládají za určitou a srozumitelnou a s jejím
zněním souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

5.3. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným,
nemá to vliv na platnost, účinnost nebo vykonatelnost ustanovení ostatních. Pro takový případ
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se smluvní strany zavazují, že bez zbytečného odkladu po dni, kdy taková skutečnost vyjde
najevo, takové ustanovení smlouvy nahradí ustanovením novým, platným, účinným
a vykonatelným, které bude nejvíce odpovídat smyslu původního ustanovení smlouvy.

5.4. Tato smlouva může být změněna nebo zrušena jen písemnou dohodou smluvních stran.

5.5. Prodávající prohlašuje, že splnil všechny povinnosti dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zejména Zastupitelstvo města prodávajícího
schválila uzavření této smlouvy včetně sj ednaných podmínek na svém j ednání dne 18.3.2021,
usnesení č. UZM/1/11/21.
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V Bochově dne 30. 3. 2021 VBochovědne30.3.2021
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