STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
4. schůze rady města dne: 18.02.2020
Bod pořadu jednání: 61
Odprodej ojetých vozidel Škoda Octavia a Škoda Fabia
Stručný obsah: Odprodej ojetých vozidel Škoda Octavia, RZ: 2L2 6112 a Škoda Fabia, RZ: 3L9
2711 nejvyšší nabídce předložené obchodní společností
AUTO GREMOS spol. s r.o. a následné vyřazení z majetku SML

MML, Odbor vnitřních věcí
Důvod předložení: Vyřazení ojetých vozidel
Zpracoval:

Vydra Petr, Bc. - pracovník odboru vnitřních věcí

Projednáno s:

Šťastná Lucie, Mgr. - vedoucí odd. komunikace a informací

Předkládá:

Vavřina Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru vnitřních věcí

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:

1/3

Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
1. prodej služebních vozidel Škoda Octavia, RZ: 2L6 6112, VIN: TMBCA21ZX72112984 a
Škoda Fabia, RZ: 3L9 2711, VIN: TMBBH25JX83007000, obchodní
společnosti AUTO GREMOS, spol. s r.o., IČ: 47309890 se sídlem: Zahradní 300, 460 01,
Liberec
2. znění kupní smlouvy dle přílohy č. 1
3. vyřazení vozidel Škoda Octavia, RZ: 2L6 6112, VIN: TMBCA21ZX72112984, inventární
označení SML: EISLH00003V6 včetně autorádia, inventární označení SML:
EISLH00003ZM a Škoda Fabia, RZ: 3L9 2711, VIN: TMBBH25JX83007000, inventární
označení SML: EISLH00004AW z majetku statutárního města Liberec po převodu
vlastnických práv v souladu s kupní smlouvou.
ukládá
zajistit uzavření kupní smlouvy o prodeji předmětných vozidel.
P: Vavřina Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru vnitřních věcí
T: 31.03.2020

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v
radě města.
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Důvodová zpráva
Statutární město Liberec je vlastníkem vozidel:
Škoda Octavia, RZ: 2L6 6112, VIN: TMBCA21ZX72112984, 1,6 MPI 75 kW, rok výroby 2007, počet
najetých km k 31.1.2020: 161 158 km.
Škoda Fabia, RZ: 3L9 2711, VIN: TMBBH25JX83007000, HTP 51 KW, rok výroby 2007, počet
najetých km k 31.1.2020: 119 151 km.
Vozidlo Škoda Octavia RZ: 2L1 6112 sloužilo pro potřeby vedení statutárního města Liberec a bylo
svěřováno do užívání náměstkům primátora. Vozidlo Škoda Fabia bylo využíváno v referentském
režimu především pro potřeby odboru dopravy. S ohledem na zastaralost vozidel a počet najetých
kilometrů přistoupilo statutární město Liberec v roce 2019 v rámci obnovy autoparku k pořízení nových
vozidel ( Škoda Scala a Škoda Fabia ). Pro předmětná vozidla není další využití a jejich provozování by
nebylo ekonomické.
Odbor vnitřních věci oslovil společnosti Auto KOUTEK s.r.o, AUTO GREMOS spol. s r.o. a
Autotrend, spol. s r.o. s poptávkou na odkup předmětných vozidel. Nabídky jednotlivých společností
tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu. Nejvyšší nabídka na odkup vozidel byla předložena společností
AUTO GREMOS spol. s r.o. v celkové výši 105.000,-- Kč včetně DPH za oba vozy. Radě města je
proto předkládán návrh na uzavření kupní smlovy s uvedenou společností.
V nabídkách jsou uváděny ceny včetně DPH:
AUTO KOUTEK, s r. o.:
Vozidlo:
2L6 6112
3L9 2711
Celkem

Nabídka:
35 000,-- Kč
20 000,-- Kč
55 000,-- Kč

Autotrend, spol s r.o.:
Vozidlo:
2L6 6112
3L9 2711
Celkem

Nabídka:
50 000,-- Kč
40 000,-- Kč
90 000,-- Kč

AUTO GREMOS spol s r.o.:
Vozidlo:
2L6 6112
3L9 2711
Celkem

Nabídka:
55 000,-- Kč
50 000,-- Kč
105 000,-- Kč

Přílohy:
Priloha_1_RM_18022020_Smlouva_ojeta auta_revidovana
Priloha_2_RM_18022020_Nabidka_anonymizovana
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Kupní smlouva
Smluvní strany

Statutární město Liberec
Zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečníkem CSc.,
primátorem
ve věci této smlouvy:
Ing. Zbyňkem Vavřinou, vedoucím odboru
vnitřních věcí
Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec 1
(dále jen „prodávající“)
a

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
Bankovní spojení: 4096302/0800
ČS, a.s.

AUTO GREMOS, spol. s r.o.
Zastoupené: Alešem Vavruškou, jednatelem
Zahradní 300
460 01 Liberec
(dále jen „kupující“)

IČ: 47309890
DIČ: CZ47309890
Bankovní spojení: 982874339/0800
ČS,a.s.

uzavírají v souladu s § 2079 a § 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto kupní smlouvu:

I. Prodávající je vlastníkem uvedených motorových vozidel:

tovární značka a typ: ŠKODA OCTAVIA ( inventární ozn. prodávajícího:
EISLH00003V6 ) včetně autorádia (inventární ozn. prodávajícího: EISLH00003ZM)
RZ:
2L6 6112
barva: modrá
Objem/palivo: 1 595 cm³ /benzin
VIN: TMBCA21ZX72112984
TP č.:
UB 635217
rok výroby: 2007
stav tachom k 31.1.2020: 161 158 km


tovární značka a typ: ŠKODA FABIA ( inventární ozn. prodávajícího:
EISLH00004AW )
RZ:
3L9 2711
barva: modrá
Objem/palivo: 1 198 cm³ /benzin
VIN: TMBBH25JX83007000
TP č.:
UB 907414
rok výroby: 2007
stav tachom k 31.1.2020: 119 591 km
a je zapsán jako držitel v technických průkazech těchto vozidel.
II. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu motorová vozidla specifikovaná v čl. I
této smlouvy. Kupující je srozuměn se skutečností, že kupuje věc již užívanou, která vykazuje
běžné opotřebení a prohlašuje, že se seznámil s technickým stavem vozidel. Prodávající
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prohlašuje, že na vozidlech uvedených v čl. I neváznou žádná práva nebo závazky třetích
stran.
III. Kupní cena byla stanovena pro vozidla uvedená v čl. I takto:

tovární značka a typ: ŠKODA OCTAVIA
RZ:
2L6 6112
barva: modrá
Objem/palivo: 1 595 cm³ /benzin
VIN: TMBCA21ZX72112984
Kupní cena: 55.000,-- Kč včetně DPH.

tovární značka a typ: ŠKODA FABIA
RZ:
3L9 2711
barva: modrá
Objem/palivo: 1 198 cm³ /benzin
VIN: TMBBH25JX83007000
Kupní cena: 50.000,-- Kč včetně DPH.
Celkem za obě vozidla: 105.000,- Kč, vč. DPH (slovy =stopěttisíckorunčeských =)
IV. Kupující vozidla uvedená v čl. I. kupuje za celkovou kupní cenu ve výši 105.000,- Kč vč.
DPH. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu bezhotovostním převodem na účet
prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy, a to před převzetím vozidel, na základě
faktury vystavené prodávajícím po nabytí účinnosti této smlouvy. Doba splatnosti se sjednává
min. na 15 dní.

V.
Prodávající se zavazuje kupujícímu odevzdat vozidla do 2 dnů od zaplacení kupní ceny dle čl.
IV této smlouvy a umožnit mu nabýt k vozidlům vlastnické právo a kupující se zavazuje
vozidla od prodávajícího na základě jeho výzvy převzít.
Po zajištění převodu na kupujícího předá prodávající kupujícímu:
 technické průkazy k vozidlům,
 osvědčení o technických průkazech,
 originální klíče od vozidel v počtu 2 ks.

VI.
Vlastnické právo k shora uvedeným vozidlům přejde z prodávajícího na kupujícího převzetím
vozidel s tím, že vyznačení změny držitele motorového vozidla v technickém průkazu bude
provedeno neprodleně po převzetí vozidel. Prodávající se zavazuje u příslušného správního
orgánu pro evidenci motorových vozidel provést záznam ve prospěch kupujícího.
VII. Dnem převodu vlastnického práva přecházejí veškerá práva a povinnosti vyplývající z
vlastnictví vozidla na kupujícího. Náklady spojené s vyznačením změny držitele motorového
vozidla nese kupující. Na kupujícího přechází nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého
zhoršení předmětu koupě přechodem vlastnického práva dle čl. VI.
VIII. Prodávající odpovídá kupujícímu za právní vady váznoucí na prodávaných vozidlech,
avšak nikoli za vady vzniklé použitím nebo opotřebováním vozidel.
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IX. Prodávající a kupující prohlašují, že tuto kupní smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že ji
neuzavřeli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Pokud tato smlouva nestanoví
jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran občanským zákoníkem.
X. Prodej vozidel schválila rada města Liberec na své ….. schůzi dne ….. usnesením č. …….
XI. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být
poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s
jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností
jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese
veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i
v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
XII. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, každá ze smluvních stran obdrží jeden
výtisk.

V Liberci, dne .

.

Statutární město Liberec
Ing. Zbyněk Vavřina
vedoucí odboru vnitřních věcí

AUTO GREMOS, spol. s r.o.
Aleš Vavruška
jednatel
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