
 

MATERIÁL PRO RADU M ĚSTA č. 67    
M A T E R I Á L  B E Z  O S O B N Í C H  Ú D A J Ů  

 DNE:  22.5.2017 JEDNACÍ ČÍSLO:    1076/2017/MP 

 

NÁZEV:                                     Schválení kupní  smlouvy 
 

 
 

ANOTACE: 
 
Touto smlouvou město pro potřeby městského dohlížecího kamerového systému nabývá 
vlastnictví k páru optického vedení v délce trasy 400 m..  
 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města schvaluje Kupní smlouvu, která bude uzavřena mezi Satt a.s. jako prodávajícím a 
městem Žďár nad Sázavou jako kupujícím, v předloženém znění. 
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Č.j.: 1076/2017/MP                                                     Ve  Žďáře nad Sázavou dne  12.5.2017  
 
                                      
Rada města 
Žďáru nad Sázavou 
 
 

 
 
 

Schválení kupní smlouvy –  materiál do Rady města  
 
 

V rámci realizace projektu prevence kriminality na rok 2017 - „Obnova MKDS města Žďáru nad 
Sázavou“ je nutné schválení předkládané kupní smlouvy. Předmětem kupní smlouvy je nabytí páru 
optického vedení od společnosti Satt a.s. Odkup bude realizován v úseku (začátek úseku – ul. Dr. 
Drože 26, Žďár nad Sázavou, konec úseku – Kovářova 4, Žďár nad Sázavou, délka trasy 400 m).  
Celková částka za odkup ve výši 40 000 Kč vychází z předchozích cen odkupů optických vedení. 
Odkup bude hrazen z vyčleněných prostředků rozpočtu MP. Projekt včetně financování byl 
schválen zastupitelstvem města.   
 
Tímto si dovoluji předložit Vám tento materiál s návrhem na schválení viz. (návrh usnesení). 
Děkuji. 

 
 
Mgr.  Martin  K u n c 

                                                                                                          vedoucí MP Žďár n.S. 
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Dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely: 
 

SATT a. s., IČ 60749105, se sídlem Okružní 1889/11, Žďár nad Sázavou 3, PSČ 591 01, 
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 1592,  
zastoupena Ing. Petrem Scheibem, prokuristou 
jako prodávající na straně jedné 
 
a  
 
Město Žďár nad Sázavou, IČ 295841, se sídlem Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, PSČ 
591 31,  
zastoupeno Mgr. Zdeňkem Navrátilem, starostou města  
jako kupující na straně druhé  
 
tuto 
 
 

KUPNÍ SMLOUVU  
 
 

I. 
 

Prodávající je výlučným vlastníkem optického vedení uloženého v různých trasách na území 
města Žďáru nad Sázavou. 
 
Kupující má zájem využívat trasu optického vedení na území města Žďáru nad Sázavou za 
účelem rozšíření městského kamerového dohlížecího systému Městské policie.  
 
 

II. 
 
Za účelem uvedeným v předcházejícím článku prodávající prodává kupujícímu jeden pár 
optického vedení v následující trase: 
 

začátek úseku – zemní rozvaděč na ul. Dr.Drože 26 
konec úseku – hotel Jehla Kovářova 4 
délka trasy 400 m 

 
Jeden pár optického vedení v rozsahu výše uvedené trasy prodává prodávající kupujícímu za 
sjednanou kupní cenu ve výši 40 000,- Kč, 
slovy: čtyřicet tisíc korun českých, a to včetně DPH.  
 
Kupující kupuje tento jeden pár optického vedení v rozsahu popsané trasy za sjednanou kupní 
cenu ve výši 40 000,- Kč, včetně DPH.   
 
Kupující se zavazuje zaplatit sjednanou cenu ve výši 40 000,- Kč do 14 dnů ode dne podpisu 
této smlouvy oběma smluvními stranami, a to bezhotovostním převodem na účet 
prodávajícího.  
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III. 
 

Účastníci berou na vědomí, že měření optického vedení v rozsahu výše uvedených tras bylo 
provedeno prodávajícím a kupující prohlašuje, že jsou mu výsledky tohoto měření známy a 
dle těchto výsledků je optické vedení způsobilé k zajištění potřeb kupujícího.  

 
Kupující prohlašuje, že mu je stav převáděného optického vedení dobře znám, seznámil se 
s jeho rozsahem a umístěním a v tomto stavu je kupuje.  
 
Účastníci se zavazují poskytnout si při údržbě a opravách optického vedení v potřebném 
rozsahu vzájemnou součinnost.  

 
 

IV. 
 
Účastníci se dohodli, že prodávající převáděný jeden pár optického vedení kupujícímu předá a 
kupující jej převezme do sedmi dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními 
stranami. Předáním a převzetím optického vedení přechází vlastnické právo na kupujícího. 
Předání optického vedení bude účastníky potvrzeno v zápisu o předání. 

 
 
 V. 

 
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý z účastníků přebírá dvě 
vyhotovení. 
 
Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat výhradně písemnými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami. 
 
Prodávající bere na vědomí, že kupující je osobou, která má podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (dále jen zákon o registru smluv) a vnitřních předpisů kupujícího, povinnost tuto 
smlouvu zveřejnit prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva 
neobsahuje obchodní tajemství.  

 
Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlásili, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a 
svobodné vůli, uzavřeli ji vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných 
podmínek a na důkaz toho listinu podepisují.  
 
Znění této smlouvy bylo schváleno Radou města Žďáru nad Sázavou na zasedání č. 67, 
konaném dne 22.5.2017, pod č.j.: 1076/2017/MP. 
 
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne  
 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 
                    prodávající            kupující 


