Město Svoboda nad Úpou

Záměr Města Svoboda nad Úpou
disponovat movitým majetkem č. 9/2022
Město Svoboda nad Úpou v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady města Svoboda nad Úpou č. RM/937/70/2022
písm. a) ze dne 27.6.2022 zveřejňuje:

záměr města disponovat movitým majetkem
prodat nevyužívaný movitý majetek města:

Rozmetadlo posypových materiálů Trejon SP800 za minimální cenu ve výši 60.000,-Kč bez DPH
(72.600 Kč včetně DPH)

Podmínky prodeje:
1. Minimální nabízená kupní cena nesmí být nižší než 72.600 Kč včetně DPH.
2. V případě více zájemců, bude stanoveno pořadí podle nabídnuté kupní ceny včetně DPH. Pokud zájemce
s nejvyšší nabídnutou cenou od své nabídky koupě ustoupí, bude záměr zrušen a vyhlášeno nové
nabídkové řízení.
3. Prohlídka zařízení je možná po předchozí domluvě s technikem města Ing. Petrou Tomečkovou
(email: technik@musvoboda.cz , tel. 739 008 476).
4. Přílohou záměru je závazný návrh kupní smlouvy, který je povinen budoucí kupující akceptovat.
Své nabídky k tomuto záměru podávejte v zalepených obálkách s označením NABÍDKA ROZMETADLO –
NEOTEVÍRAT na adresu: Městský úřad Svoboda nad Úpou, nám. Svornosti 474, 542 24 Svoboda nad Úpou,
nejpozději do 22.8.2022 do 15:00 hodin. Otevírání obálek a vyhodnocení nabídek proběhne v rámci 71. schůze Rady
města dne 25.7.2022. Samotné schválení prodeje zařízení vybranému zájemci bude po otevření obálek a jejich
vyhodnocení předmětem projednání a schválení na veřejném zasedání Zastupitelstva města dne 12.9.2022.
Případné další dotazy a bližší informace podá Ing. Ivana Balcarová, tajemnice MěÚ, tel.: 499 871 197, mobil:
731 479 260, e-mail: iva.balcarova@musvoboda.cz
Na prodej movitého majetku není právní nárok, město Svoboda nad Úpou si vyhrazuje právo odstoupit od tohoto
záměru.
Ing. Ivana Balcarová
tajemnice MěÚ
elektronicky podepsáno

Záznam o zveřejnění záměru na úřední desce MěÚ, včetně elektronické:

*MESUX000UKUP*
MESUX000UKUP
č.j. : SVO/2816/2022
Zveřejněno: 27.7.2022
Sejmuto:
23.8.2022

skartační znak/lhůta: A/10

Spis. znak: 254.3.2

Příloha záměru - závazný vzor kupní smlouvy:

*MESUP000OYSZ*
č.j. SVO/XXX/2022

Sp. znak: 56.4
Sk. znak: A/5
SML000XXX
KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená podle ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku (z. č. 89/2012 Sb.) mezi:

Město Svoboda nad Úpou, IČ: 00278335, DIČ: CZ00278335, se sídlem nám. Svornosti 474, 542
24 Svoboda nad Úpou, zastoupené: Mgr. Petr Týfa, starosta
(dále jen „Prodávající“)
a
……………………………………….. (název kupujícího)
IČ ……………………., nebo datum narození ………………., č. OP …………………..
se sídlem ……………………………………………………………………………………,
nebo adresa trvalého pobytu …………………………………………………………….
zastoupená: ………………………………………………………………………………….
(dále jen „Kupující“)
I.
Předmětem koupě podle této smlouvy je použité zařízení rozmetadla posypových materiálů
Trejon SP800, r. výroby 2012 (dále jen „Předmět koupě“).
II.
Prodávající touto smlouvou a za podmínek v ní dohodnutých prodává Kupujícímu Předmět koupě,
včetně všech dokladů nutných pro jeho užívání. Kupující Předmět koupě kupuje za dohodnutou
kupní cenu ve výši …………………,- Kč (slovy:……………………………), v níž je zahrnuta 21%
daň z přidané hodnoty v částce ………………,-Kč.
III.
Kupní cenu uvedenou v článku II zaplatí Kupující Prodávajícímu nejdéle do jednoho týdne ode
dne podpisu této smlouvy, a to převodem na účet Prodávajícího č. 1303700359/0800 na základě
vystavené faktury – daňového dokladu.
Dostane-li se Kupující do prodlení se zaplacením dohodnuté kupní ceny, je Prodávající oprávněn
od této smlouvy odstoupit.
Smluvní strany se ve smyslu ust. § 2132 a násl. občanského zákoníku dohodly na výhradě
vlastnického práva k Předmětu koupě, podle níž se Kupující stane vlastníkem Předmětu koupě až
v okamžiku úplného zaplacení dohodnuté kupní ceny.
IV.
Prodávající se zavazuje odevzdat Kupujícímu Předmět koupě nejdéle do jednoho týdne ode dne
úplného zaplacení dohodnuté kupní ceny (spolu s Předmětem koupě budou Kupujícímu předány i
doklady nezbytné pro jeho užívání a provoz).
Kupující je povinen ve stejné lhůtě Předmět koupě od Prodávajícího převzít a tuto skutečnost
potvrdit podepsáním dokladu (zápisu) o převzetí Předmětu koupě.
Náklady spojené s případnou registrací Předmětu koupě ve prospěch Kupujícího hradí Kupující.

V.
Vzhledem k poměrnému stáří Předmětu koupě a jeho tomu odpovídajícímu technickému stavu
neposkytuje Prodávající na Předmět koupě žádnou záruku a nemá povinnosti z vadného plnění ani
ohledně případných skrytých vad. Kupující se přitom všech svých práv z vadného plnění výslovně
vzdává.
Kupující prohlašuje, že si Předmět koupě prohlédl, seznámil se s jeho stavem a v tomto stavu jej
kupuje.
VI.
Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků
podepsaných oběma smluvními stranami.
Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem města Svoboda nad Úpou na jeho zasedání
konaném dne 12.09.2022 usnesením č. ZM/XXX/24/2022. Smluvní strany prohlašují, že si tuto
smlouvu přečetly a že s jejím obsahem bez výhrad souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními
podpisy.
Ve Svobodě nad Úpou dne …………..
Prodávající:

………………………………..
Za Město Svoboda nad Úpou
Mgr. Petr Týfa
starosta města

Ve Svobodě nad Úpou dne ……………
Kupující:

………………………………….
Za kupujícího
………………………………………
…………………………………

