THTcase.cz. s.r.o., IČ 257 11 903, se sídlem Praha 8 – Libeň, Kandertova 1885/1, zastoupená
jednatelem společnosti Břetislavem Tvrzníkem
jako prodávající
a
Kultura Česká Lípa, p.o., IČ 709 53 546, DIČ CZ70956546, se sídlem Česká Lípa, Boženy
Němcové 2942, zastoupena ředitelem organizace Bc. Petrem Novákem
jako kupující
uzavřeli tuto

kupní smlouvu:
I.
Výše uvedený prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem AL konstrukce pro zastřešení
pódia o rozměrech 10x8 m (dále jen „AL konstrukce“). Účastníci činí nesporným, že AL
konstrukce se nyní nachází v České Lípě na náměstí TGM.
II.
Prodávající se touto smlouvou zavazuje odevzdat AL konstrukci a umožnit mu nabýt vlastnické
právo k ní a kupující se zavazuje věc převzít a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu,
která činí 632.592,- Kč (slovy:šestsettřicetdvatisícpětsetdevadesátdvakorunčeských) vč. DPH.
Kupující nabývá vlastnické právo k AL konstrukci ve prospěch svého zřizovatele, kterým je
město Česká Lípa.
III.
Kupující se zavazuje uhradit celou kupní cenu na základě faktury, kterou převzal před podpisem
této smlouvy, ve lhůtě nejpozději 10 dnů. V případě nezaplacení kupní ceny řádně a včas má
prodávají právo od této smlouvy odstoupit, přičemž v takovémto případě se tato smlouvy ruší od
samého počátku okamžikem doručení písemného odstoupení kupujícímu.
IV.
Kupující prohlašuje, že je příspěvkovou organizací jejímž zřizovatelem je město Česká Lípa,
přičemž výslovně prohlašuje, že město Česká Lípa dalo souhlas s uzavřením této smlouvy, a
že Rada města schválila nákup Al konstrukce vč. zastřešení dne 13.12.2017, č.usn. 1253/2017.
V.
Účastníci podpisem kupní smlouvy potvrzují předání AL konstrukce prodávajícím a její převzetí
kupujícím, přičemž zároveň podpisem stvrzují, že prodávající kupujícího podrobně seznámil se
stavem AL konstrukce a dále kupujícího odborně instruoval ohledně nakládání s AL konstrukcí,
především jej instruoval ohledně obsluhy AL konstrukce a podmínek správné montáže a
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demontáže. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené neodborným užíváním, montáží
a demontáží AL konstrukce.
VI.
Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího zveřejnění v registru smluv, přičemž smluvní strany
výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv (dle zák. č. 340/2015 Sb.)
zajistí kupující bez zbytečného odkladu.

VII.
Smluvní strany prohlašují, že jejich způsobilost k právnímu jednání a jejich volnost uzavříti tuto
smlouvu není nijak omezena nebo vyloučena. Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu před
jejím podpisem přečetly, že zcela rozumí jejím textu a jejím podpisem plně vyjadřují projev
jejich svobodné a vážné vůle. Veškeré změny a dodatky této smlouvy lze učinit pouze písemnou
formou.
V……………………. dne …………………..
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