
 
  

1. Peugeot 107, uvedeno do provozu 4/2012,  typ motoru 1KR 1.0 50kW 

 

Nabídky v zalepené obálce označené „nabídka – prodej vozidla“ musí být doručeny 
nejpozději dne  11.7.2018 do 11:00 hodin na podatelnu Městského úřadu Kolín, Karlovo 
náměstí 78, 280 12 Kolín.  

Nabídka musí obsahovat návrh kupní smlouvy dle závazného vzoru v příloze 
s uvedením nabízené ceny, identifikačních a kontaktních údajů zájemce a s jeho 
vlastnoručním podpisem.  

Nabídka bude hodnocena podle hodnotícího kritéria nejvyšší nabídková cena. 
V případě, že bude nejvyšší cena nabídnuta více uchazeči, bude jejich pořadí stanoveno 
podle pořadí doručení nabídek na MěÚ.  

Městská knihovna Kolín v příloze zveřejňuje závazné znění kupní smlouvy, které musí 
zájemce akceptovat.  

Městská knihovna Kolín si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky. 

Případné dotazy zodpoví správce Městské knihovny Kolín, pan Tomáš Koleszár, tel. 
321 720 160, 605 931 092.  

Prohlídka vozidla je možná po předchozí telefonické domluvě na výše uvedených 
telefonních číslech 

 

 
V Kolíně dne                Mgr. Pavel Kárník  
                  ředitel MěK Kolín 
Vyvěšeno:  
Sejmuto:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Městská knihovna Kolín 

 

v y h l a š u j e  z á m ě r  
 

prodat formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku 

motorové vozidlo: 



Dnešního dne byla mezi účastníky 

 
 
Městská knihovna Kolín, IČ:  61883425 
se sídlem Husova 69, Kolín I 
zastoupen Mgr.  Pavlem Kárníkem, ředitelem 
 
jako „prodávajícím“ na straně jedné 
 
a 
 
………………………………………. 
 
jako „kupujícím“ na straně druhé 
 
ujednána tato 
 
 
 

                                                  Kupní smlouva 
 
                    dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
 
 
 

Článek I. 
 

Prodávající, Městská knihovna Kolín, je vlastníkem osobního automobilu Peugeot 107, r.v. 
2012, r.z 1SV1007, obsah motoru 1.0 998 cm3, VIN VF3PNCFB488649967 (dále jen 
„automobil“), který za níže uvedených podmínek touto smlouvou prodává kupujícímu. 

Kupující prohlašuje, že výše uvedený automobil od prodávající kupuje a do svého 
vlastnictví přijímá.   

 
 

Článek II. 

   
Účastníci této smlouvy si smluvně sjednali výši kupní ceny na částku  ………..Kč (slovy: 

………………………korun českých). 
Výše uvedená kupní cena bude zaplacena kupující stranou straně prodávající v hotovosti 

v den podpisu této smlouvy kupní. 
 
 
 
                                                            Článek III. 

 
Kupující strana prohlašuje, že byla seznámena se stavem a vybavením prodávaného 

automobilu, a to nejen na základě prohlídky provedené osobně kupujícím, ale i prostřednictvím 
umožnění kupujícímu krátkodobého užívání - zkušebních jízd s předmětným automobilem.   



 Prodávající přenechává kupujícímu předmětný automobil ve smyslu ustanovení § 1918 OZ, 
tj. tzv. jak stojí a leží a v tomto stavu ho kupující také kupuje a přebírá, a to po provedené prohlídce, 
kde kupující neshledal žádné vady věci. 

Stáří, technický stav, opotřebení a vybavení automobilu je zohledněno účastníky smlouvy                   
při určení výše kupní ceny dle článku II. této smlouvy. 

 

 

Článek IV. 
 

Vlastnictví k automobilu, který je předmětem této smlouvy, přejde na kupující stranu dnem 
podpisu této smlouvy a předáním tohoto automobilu do vlastnictví a užívání, kdy mezi účastníky 
bylo sjednáno, že kupující si fakticky vozidlo převezme od prodávající nejpozději do  5 dnů, a to 
pod podmínkou úhrady celé kupní ceny dle článku II. této smlouvy. 

Kupující podpisem této smlouvy potvrzuje řádné a úplné převzetí veškerého vybavení a 
příslušenství automobilu, a to ve stavu odpovídajícímu obsahu této smlouvy kupní.  

Při předání vozidla dojde také k předání technického průkazu k tomuto automobilu, kde 
toto převzetí kupující potvrdí svým podpisem příslušného předávacího protokolu. 
            Kupující se zavazuje nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne reálného převzetí 
automobilu provést na své náklady změnu v příslušné evidenci motorových vozidel. Prodávající se 
zavazuje k případnému poskytnutí součinnosti při tomto evidenčním úkonu, a to na výzvu 
kupujícího a případně formou zmocnění kupujícího k danému úkonu. 
 Kupující bere na vědomí, že dnem podpisu této smlouvy ve spojení s dnem převzetím 
automobilu do užívání se stává provozovatelem tohoto automobilu se všemi s tím spojenými 
povinnostmi, včetně případné odpovědnosti za jeho provoz. 
 Kupující bere na vědomí, že jej stíhá povinnost bezodkladně uzavřít smlouvu o pojištění 
odpovědnosti z provozu vozidla, tzv. povinné ručení, a to s odkazem na zákon č. 168/1999 Sb.,                      
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).  
 
 

Článek V. 
 
Tato smlouva se vyhotovuje ve třech totožných exemplářích, přičemž strana prodávající 

obdrží jedno vyhotovení a strana kupující dvě vyhotovení, kde jedno z nich bude použito jako 
doklad nabývacího titulu kupujícího k automobilu ve správním řízení, tj. přehlášení automobilu na 
jméno kupujícího ve směru naplnění obsahu článku IV. této smlouvy. 

Účastníci svými vlastnoručními podpisy potvrzují, že si tuto kupní smlouvu před podpisem 
přečetli a tato smlouva odpovídá jejich výslovnému ujednání a jejich pravé a svobodné vůli. 
 
 
   

V Kolíně dne  . . . . . . 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
      Městská knihovna Kolín              
 (prodávající)                   (kupující) 

 


