ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 NOVÉ MĚSTO, PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ BRNO
ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ ZLÍN,
TŘ. TOMÁŠE BATI 3792, 760 01 ZLÍN

µ∀1678.ΑΨΚ.1/07,ΑΨΚΛ?Β¸
2789/BZL/2018-BZLM

Statutární město Zlín
náměstí Míru 12
76001 Zlín

VÁŠ DOPIS ZN.:
PŘIJATO DNE:
NAŠE Č.J.:

UZSVM/BZL/3124/2018-BZLM

VYŘIZUJE:

Kostelníková Tereza

ÚTVAR:

oddělení Hospodaření s majetkem

TELEFON:

+420 577 690 458

E-MAIL:

Tereza.Kostelnikova@uzsvm.cz

DAT.SCHRÁNKA: rq6fs9a
DATUM:

21.3.2018

Žádost o vyvěšení aukční vyhlášky
Obracíme se na Vás se žádostí o zveřejnění Aukční vyhlášky k probíhající elektronické aukci
na úřední desce, a to do 23. 4. 2018, včetně. Předmětem podeje formou aukce je tato movitá
věc:
- Přívěsný vozík

Po zveřejnění vraťte, prosím, přiloženou Aukční vyhlášku na naši adresu ve Zlíně
s vyznačením, kdy jste ji vyvěsili a kdy sejmuli z úřední desky.

S pozdravem

JUDr. Libor Tříska
ředitel odboru Odloučené pracoviště Zlín

Přílohy
Aukční vyhláška, foto, návrh kupních smlouvy
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Čj.: UZSVM/BZL/1221/201 8-BZLM
Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2,
za kterou právně jedná JUDr. Libor Tříska, ředitel odboru Odloučené pracoviště Zlín,
na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2014v platném znění
—

Uzemní pracoviště Brno,
odbor Odloučené pracoviště Zlín, třída Tomáše Bati 3792, 760 01 Zlín
iČo: 69797111

(dále jen „prodávající“)
a
Varianta fyzická osoba
(akademicky titul jmeno, příjmení, vědecka hodnost) datum narozeni
adresa~
(dále jen „kupující“)
-

Varianta fyzická osoba podnikatel
~ (akademicky titul jmeno, příjmení, vědecka hodnost), datum narozeni
adresa:
podnikající pod
(přesný název vsouladu s veřejným
rejstříkem nebo dle živnostenského oprávnění),
místo odnikání:
IČO:
‚DIČ:
bankovní spojení:
(dále jen „kupující“)
-

-

‚

‚

‚

.

.

Varianta právnická osoba
(přesný název v souladu s veřejným rejstříkem právnických osob),
se sídlem
kterou zastupuje
(uvést akademický titui~ jméno, přijmeni vědeckou hodnost, funkci), nebo
zastoupená na základě plné moci,
100:.
DIČ:
zapsana ve verejnem rejstřiku pravnickych osob vedenem ~
~
bankovní spojení
(dále jen „kupující“)
-

..

.

.

.

.

‚

..

‚

‚

.

..

.

Varianta územní samosprávný celek
(přesné znění názvu územně samosprávného celku),
se sídlem
kterou zastupuje
(uvést akademický titu~ jméno, příjmeni vědeckou hodnosl, funkci),
nebo zastoupená na základě plné moci,
ICO~
‚DIC~
bankovní spojenĺ
(dále jen „kupující“)
-

‚

‚

uzavírají podle ~ 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále
jen „zákon Č. 89/2012 Sb.“), a podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku Ceské republiky a jejím

vystupování v právních vztazích, v platném znění (dále jen „zákon č. 219/2000 Sb.“), tuto
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KUPNĺ SMLOUVU
C

~
(dále jen „smlouva“)

Či.
1.

L

Česká republika je vlastníkem níže uvedené movité věci:
•

Přívěsný vozík s hliníkovou nástavbou na 2 kolech, s tažným zařízením, výrobní číslo
M4028, VIN TKB KEM MON 1403, inventární číslo 613-8800005462, datum
zařazení/pořízení: 1.7.2015.
(dále jen „převáděný majetek“)

2.

Česká republika je vlastníkem převáděného majetku na základě ustanovení ~ 81 odst. 2
trestního řádu.

3.

Úřad je na základě Usnesení Policie České republiky č.j. KRPZ-107281-139/tč-2012-150571
ze dne 24.6.2013.příslušný hospodařit s převáděným majetkem, a to ve smyslu ~ 9 zákona
Č. 219/2000 Sb.

4.

Prodávaný majetek se nachází ve skladu odboru Odloučené pracoviště Zlín.

5.

Tato kupní smlouva je uzavírána na základě výsledků aukce uskutečněné prostřednictvím
Elektronického aukčního systému prodávajícího.

Či. ii.
1.

Prodávající touto smlouvou úplatně převádí kupujícímu vlastnické právo k převáděnému
majetku a kupující toto právo za cenu uvedenou v Cl. II. odst. 2 této smlouvy přijímá.

2.

Kupní cena činí

3.

Kupující se zavazuje převáděný majetek převzít do 10 pracovních dnů po podpisu této kupní
smlouvy na adrese odboru Odloučené pracoviště Zlín, třída Tomáše Bati 3792, 760 01 Zlín.

4.

Nepřevezme-li kupující převáděný majetek ve lhůtě uvedené v Čl. II. odst. 3. této smlouvy,
zavazuje se kupující zaplatit prodávajícímu za každý, byť i započatý, měsíc prodlení
s převzetím převáděného majetku, smluvní pokutu ve výši 10 % z kupní ceny převáděného
majetku.

5.

Převáděný majetek je prodáván jak stojí a leží ve smyslu ustanovení ~ 1918 zákona č.
89/2012 Sb.

~

(slovy ~

Či.

iii.

Kupni cenabyla uhrazenana bankovni učet prodavajiciho 19 45423621/0710 v s

2

~ dne

Čl. IV.
1.

Kupujĺcí prohlašuje, že nemá vůči prodávajícímu dluh, jehož plnění je vynutitelné na základě
vykonatelného exekučního titulu podle ~ 40 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech
a exekuční činnosti (exekuční řád) ve znění pozdějších předpisů.
Čl.v.

1.

Prodávající má právo od této smlouvy odstoupit, ukážou-li se prohlášení kupujícího, uvedená
v Cl. IV. odst. 1. této smlouvy, jako nepravdivá anebo nastanou-li takové skutečnosti.

2.

Prodávající má dále právo od této smlouvy odstoupit, pokud kupující nepřevezme převáděný
majetek ve lhůtě stanovené v Čl. II. odst 3. této smlouvy.

3.

Odstoupením se závazky z této smlouvy od počátku ruší. Smluvní strany jsou povinny
si vrátit vzájemná plnění poskytnutá dle této smlouvy.

4.

Pokud dojde k odstoupení od této kupní smlouvy ze strany prodávajícího, vznikne
prodávajícímu právo na náhradu veškerých nákladů, které mu v souvislosti s prodejem
převáděného majetku vznikly.

5. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká povinnosti kupujícího zaplatit peněžitá plnění,
na jejichž úhradu vznikl prodávajícímu nárok od data účinnosti smlouvy do data účinnosti
odstoupení.
ČL VL
A
Varianta smlouva nepodléhá uveřeinění v registru smluv a nebude dle ZMS vyžadovat
schválení příslušným ministerstvem
-

Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu poslední smluvní
stranou.
Tato smlouva nepodleha uveřejněni v registru smluv v souladu s ustanovenim ~ ~ odst ~
pism ~
zakona c 340/2015 Sb o zvlaštnich podminkach učinnosti některych smluv
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Obecná ustanovení
B
Varianta smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv, ale nebude dle ZMS vyžadovat
schválení příslušným ministerstvem
-

Smlouva je uzavřena okamžikem podpisu poslední smluvní stranou.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu
se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3

Prodávající zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. Prodávající předá kupujícímu doklad
o uveřejnění smlouvy v registru smluv podle ~ 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
jako potvrzení skutečnosti, že smlouva nabyla účinnosti.
Pro účely uveřejnění v registru smluv smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva
neobsahuje žádné obchodní tajemství.
variantně
~ prohlašuje, že niže uvedene udaje v teto smlouvě považuje za sve obchodni
tajemství a požaduje, aby tyto údaje nebyly uveřejněny v registru smluv:
~
(doplnit konkrétní údaje)
Obecná ustanovení

~
Smlouva je uzavřena okamžikem podpisu poslední smluvní stranou.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení příslušným ministerstvem podle
ustanovení ~ 22 zákona č. 219/2000 Sb.
Tato smlouva nepodleha uveřejněni v registru smluv v souladu s ustanovenim ~
j odst ~
pism ~ zakona c 340/2015 Sb o zvlaštnich podminkach ucinnosti některych smluv
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Obecná ustanovení

v~
Smlouva je uzavřena okamžikem podpisu poslední smluvní stranou.
Smlouva nabývá platnosti dnem schválení příslušným ministerstvem podle ustanovení ~ 22
zákona č. 219/2000 Sb. a účinnosti dnem schválení příslušným ministerstvem podle ustanovení
~ 22 zákona č. 219/2000 Sb. za předpokladu, že smlouva byla rovněž uveřejněna v registru
smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Prodávající zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. Prodávající předá kupujícímu doklad
o uveřejnění smlouvy v registru smluv podle ~ 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
jako potvrzení skutečnosti, že smlouva nabyla účinnosti.
Pro účely uveřejnění v registru smluv smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva
neobsahuje žádné obchodní tajemství.
variantně
~
prohlašuje, že niže uvedene udaje v teto smlouvě považuje za sve obchodni
taj~emstvía požaduje, aby tyto údaje nebyly uveřejněny v registru smluv:
~ (doplnit konkretni udaje)
.

.

.

.

.
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-

Obecná ustanovení

-

Obecná ustanovení společná pro varianty A až D

o převzetí převáděného majetku bude sepsán předávací protokol.
Vlastnické právo k převáděnému majetku přechází na kupujícího okamžikem převzetí
převáděného majetku za předpokladu předchozího úplného zaplacení kupní ceny.
Smluvní strany berou na vědomí, že jsou svými projevy vázány od okamžiku podpisu
této smlouvy.
Smluvnĺ strany se dohodly, že není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva
a povinnosti smluvnĺch stran zákonem č. 89/2012 Sb. a zákonem č. 219/2000 Sb.
Smluvní strany se dohodly, že jakékoli změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze
písemnou formou, v podobě oboustranně uzavřených, vzestupně číslovaných dodatků smlouvy.
Případné poplatkové a daňové povinnosti spojené s touto smlouvou nese kupující.
Tato smlouva je vyhotovena vÓ~voi~ stejnopisech
Po jednom vyhotovenĺ.

Každa ze smluvnich stran obdrži

Varianta smlouva bude dle ZMS vyžadovat schválení příslušným ministerstvem
Tato smlouva je vyhotovena ~ ~
stejnopisech Každa ze smluvnich stran obdrži Po jednom
vyhotovení a jedno vyhotovení bude určeno pro příslušné ministerstvo.
-

Varianta pouze u smluv uzavřených s ÚSC, pokud smlouva nebude zveřeiněna v registru
smluv
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla zveřejněna
v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní
strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve
smyslu ustanovení ~ 504 zákona č. 89/2012 Sb., a udělují svolení kjejich užití a zveřejnění bez
stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
-

Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv z přinucení nebo
omylu. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
Ve ZImě dne

V

~.

dne

Česká repubflka Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových
-

JUDr. Libor Tříska
ředitel odboru odloučené pracoviště Zlín
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akademický títuI~ jméno, přijmení
vedecka hodnost funkce opravnujici
k jednani nebo jednající na zaklade
plné moct název

