
KUPNÍ  SMLOUVA

Ní ž e podepsaní  ú č astní ci, a to

Obec Babylon

se sí dlem Babylon 27,344 01 Domaž lice

lč  ooszzsst

zastoupená Pavlem Bambáskem, starostou obce

na straně jedné  jako ,,prodávají cí "

a

Tomáš  kubálek

se sí dlem

lč  05565383

na straně druhé  dále jako ,,kupuií cí "

uzavřeli dneš ní ho dne tuto

kupní  smlouvu:

l,

Prodávají cí je vlastní kem zahradniho traktoru typu StarJet UJ8.6V 21 8K, výrobní č í slo UJ0000587,1, č islo

motoru 151022110217 0 dá| e jen,,vozidlo".

ll.

Prodávajicí  t imto prodává kupujicí mu vozidlo vč etně vš ech souč ástí  a přisluš enství  a kupují cí  přijí má vozidlo

do své ho vlastnictví  azavazuje se zaplatit prodávají cimu kupní  cenu.

lll.

1, Kupují cí  se zavazuje zaplatit prodávajicí mu za vozidlo č ástku ve výš i 40 000,- Kč  (dále jen ,,kupní  cena")

2, Smluvní  strany se dohodly, ž e bude kupní  cena zaplacena v hotovosti k rukám prodávají cí ho při uzavřeni té to

kupní  smlouvy. Zaplacení  kupni ceny vozidla stvzují  obě smluvní  strany svými podpisy na té to smlouvě,

lV"

1. Prodávají cí  prohlaš uje, ž e k vozidlu neuplatňuje práva ž ádná třetí  osoba, ž e je oprávněn s vozidlem nakládat

a toto jeho právo není  nijak omezeno,

2. Prodávají cí  prohlaš uje, ž e si vozidlo dů kladně prohlé dl a shledává jej bez vad, které  by bránily č i ztěž ovaly

jeho už í vání .

V.

1. Prodávají cí je povinen předat vozidlo kupují cí mu při uzavření té to smlouvy, Vlastnictví vozidla přecházi na

2, Prodávají cí  spolu s věci předá kupují cí mu také  2ks klí č ů  od vozidla,



1,

2.

3. Předání  a převzeti věci stvrzují  smluvni strany podpisem té to smlouvy,

Vl,

prodávají ci si vyhrazuje vlastnické  právo k věci do ú plné ho zaplacení  kupní  ceny kupují cí m,

Nebezpeč í  š kody na věci přechází  z prodávají cí ho na kupujiciho momentem předání  vozidla.

Vll.

Tato smlouva se ří dí  právní m řádem Č eské  republiky, zejmé na ustanovenim § 2079 násl, zákona č ,8912012

Sb,, obč anský zákoní k, v platné m znění ,

1,

Vlll.

Nevymahatelnost č i neplatnost které hokoliv ustanoveni té to smlouvy nemá vliv na vymahatelnost č i platnost

zbývajicich ustanovení  té to smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takové ho ustanovení  nevyplývá, Že

nemů ž e být odděleno od ostatní ho obsahu té to smlouvy.

Smluvní  strany výslovně souhlasí  s tí m, aby tato smlouva byla bez jaké hokoliv omezení , vč etně vŠ ech

pří padných osobnich ú dajů  ve smlouvě uvedených, zveřejněna na oficiální ch webových stránkách obce

Babylon a to vč etně pří padných pří loh a dodatků . Smluvní  strany prohlaš uji, ž e skuteč nosti uvedené  v té to

smlouvě nepovaž ují  za obchodní  tajemství  ve smyslu § 504 obč anské ho zákoní ku a uděluji svoleni k jejich

už ití  a zveřejněni bez stanoveni jakýchkoli dalš ich podmí nek.

Tato smlouvy představuje ú plné  ujednání  mezi smluvnimi strarrami ve vztahu k předmětu té to smlouvy a

nahrazuje veš kerá předchozi ujednáni ohledně předmětu smlouvy,

Tato smlouva mů ž e být změněna pisemnými dodatky podepsanými vš emi smluvní mi stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Kaž dá smluvni strana obdž i 1 stejnopis té to smlouvy.

Tato smlouva nabývá platnosti a ú č innosti v okarttž iku její ho podpisu vš emi smluvní mi stranami.

prodávají cí  ani kupují cí  si nejsou vědomi ž ádných právní ch překáž ek, které  by bránily v uzavření  té to smlouvy

nebo způ sobily její  neplatnost.

Smluvní  strany si smlouvu řádně přeč etly, jejimu obsahu rozurní  a na dů kaz své  pravé  a svobodné  vŮle

smlouvu uzavří t tuto rrí ž e vlastnoruč ně podepisuji.

V Babylonu dne 19.5,2021

2.

3,

4,

5,

b.

7,

8,

pavel Bambásek, starosta

V Babylonu dne 19.5,2021 .

?


