
 
 

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů  

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 48 

 DNE: 29. 8. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO:   758/2016/ŠKS 

NÁZEV: 
Kupní smlouva – mobilní podium   

ANOTACE: 
Schválení kupní smlouvy, jejímž předmětem je zakoupení mobilního podia pro město Žďár nad 
Sázavou.  

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města po projednání schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi  

, Žďár nad Sázavou a městem Žďár nad Sázavou se sídlem Žižkova 
227/1, Žďár nad Sázavou, v přeloženém znění. 
  
 

SOUVISEJÍCÍ MATERIÁL(Y):  

Starosta města: Místostarosta města:  

Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: 

Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: 

Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: 

Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie 

Projektový koordinátor: Krizové řízení: Tajemník MěÚ: 

Poznámka: 

Zpracoval: 

              Odbor školství, kultury a sportu 

Předkládá: 



 
 

Název materiálu: Kupní smlouva – mobilní podium   
Počet stran:  2 
Počet příloh: 1  
 
Popis 
Dne 15. 6. 2016 proběhla elektronická aukce, kde bylo osloveno 8 firem, ze kterých se elektronické 
aukce zúčastnily dvě firmy: . Z obou zúčastněných 
byla vybrána jako , druhá firma nenabídla požadovanou  
kvalitu a typ podia. Toto rozhodnutí bylo učiněno na základě vzájemné konzultace 
pracovníků, kteří podia při své práci používají –  

Písemné vyjádření a zdůvodnění tohoto rozhodnutí  
 výše jmenovaných je v příloze předkládaného materiálu.         

Finanční prostředky na koupi mobilního podia jsou v rozpočtu schváleny zastupitelstvem města ve 
výši 1 050 000,- Kč.  
 
Z výše uvedených důvodů předkládáme radě města znění Kupní smlouvy ke schválení, aby bylo 
možné částku panu Stejskalovi uhradit, převzít podium, stanovit pravidla provozu, pronájmu, 
obsluhy a začít mobilní podium využívat.  
 
Návrh řešení 
Navrhuji schválit Kupní smlouvu v předloženém znění. 
 
Varianty návrhu usnesení 
Rada města po projednání schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi  

Žďár nad Sázavou a městem Žďár nad Sázavou se sídlem Žižkova 227/1, Žďár 
nad Sázavou, v přeloženém znění. 
 
Rada města po projednání neschvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi  

Žďár nad Sázavou a městem Žďár nad Sázavou se sídlem Žižkova 227/1, 
Žďár nad Sázavou, v přeloženém znění. 
 
Doporučení předkladatele 
Doporučuji schválit Kupní smlouvu v předloženém znění. 
 
Stanoviska  
Materiál byl projednán se starostou města  a  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
KUPNÍ SMLOUVA  

(podle § 2079 a násl. obč. zák.) 
 

I. 
Smluvní strany 

Prodávající:  
  
  

 591 01 Žďár nad Sázavou 
podnikatel je zapsaný v živnostenském  rejstříku MU/OŽ/2731/2011/U/3 
bankovní spojení: 2600246038/2010 

 
Kupující:  
Město Žďár nad Sázavou  
zastoupené starostou města  
IČ: 00295841 
sídlo Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 
bankovní spojení: 19-328751/0100 
 
 
 

II. 
Předmět plnění 

Předmětem této smlouvy je dodání movitých věcí, které jsou specifikovány v příloze č.1   této 
smlouvy (dále jen movitá věc) s tím, že prodávající se zavazuje, že kupujícímu movitou věc 
odevzdá a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní. Kupující se zavazuje, že movitou věc převezme 
a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.  
Kupující i prodávající souhlasně prohlašují, že je movitá věc na základě shora uvedené specifikace 
dostatečně určitě a srozumitelně určena, zejména co do množství, druhu a kvality. 
Prodávající je vlastníkem movité věci a nese nebezpečí škody na něm do nabytí vlastnického 
práva k movité věci kupujícím. Kupující nabývá vlastnické právo k movité věci  jejím převzetím.
  
 
 
 

III. 
Kupní cena 

3.1. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem 841.500,- Kč bez DPH. K 
této kupní ceně bude připočteno DPH v zákonem stanovené výši. 
3.2. Kupní cena  zahrnuje první stavbu movité věci - podia a konstrukce, předvedení a zaškolení 
zaměstnanců.  
3.3.  Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu až po dodání movité věci a fakturu 
vystaví nejpozději  do 3 dnů po dodání movité věci. Faktura musí obsahovat náležitosti  
daňového dokladu. Kupující je povinen zaplatit fakturu do 7 dnů od jejího doručení. 
Kupující je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, pokud obsahuje nesprávné cenové 
údaje nebo neobsahuje některou z  náležitostí daňového dokladu. 
  
 

IV. 
Doba plnění 

Prodávají je povinen dodat movitou věc nejpozději do 31.12.2016. 



 
 

Prodávající se zavazuje dopravit movitou věc vlastním nákladem kupujícímu na předem určené 
místo dle dohody.  
 

V. 
Všeobecné dodací podmínky 

1) Kupující nabývá vlastnictví k movité věci jeho převzetím od prodávajícího; převzetí bude 
prokázáno datovaným podpisem na kterémkoliv průvodním dokladu. 

2) Podstatné porušení smlouvy: 
 Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy nedodání movité věci ani do 1 dne 

po uplynutí dodací lhůty. 
 

VI. 
Záruka 

Prodávající prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti movité věci, a to po dobu 24 měsíců. 
 

VII. 
Smluvní pokuta a úroky z prodlení 

Nedodá-li prodávající movitou věc ani do 1 dne po uplynutí dodací lhůty, zaplatí kupujícímu 
smluvní pokutu 500Kč za každý den prodlení; zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok 
kupujícího na náhradu škody v částce převyšující zaplacenou smluvní pokutu.  
Nezaplatí-li kupující kupní cenu včas, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 
0,05% z nezaplacené částky. 
 

VIII. 
Další ujednání 

Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen v písemné formě. 
Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdržela 2 
vyhotovení. 
Tato smlouva nabývá platnosti  dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv. 
Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru kupujícího prodávající výslovně prohlašuje, že 
je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy 
v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smlouva neobsahuje obchodní 
tajemství. 
Tato smlouva byla projednána na jednání Rady města Žďáru nad Sázavou dne …………………… 

a schválena usnesením č. ………………………….. 
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne  
 
 
 
 
 …………………    …………………. 
 kupující    prodávající 
 

 
 
 


























