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KKUUPPNNÍÍ  SSMMLLOOUUVVAA  
č. 19/04 

uzavřená mezi smluvními stranami 

AAGGRRIICCOO,,  ss..rr..oo..  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4215 

se sídlem: Čapkova 802, 517 21 Týniště nad Orlicí 
E-mail: agrico-sro@agrico-sro.cz 
tel.: 494 372 038       fax:   494 372 040 
IČO: 49 28 68 38 DIČ:  CZ49286838 
Bankovní spojení: KB, a.s. č.ú.:  18902571/0100  

 ČSOB, a.s.           261061557/0300 
Zastoupený: Ing. Josef Falta – jednatel společnosti 

(dále jen „prodávající nebo AGRICO, s.r.o.“) 
 

 

a 

OObbeecc  PPrroovvooddoovv--ŠŠoonnoovv  
se sídlem: Šonov 134, 549 08 Provodov-Šonov 
E-mail: starosta@provodovsonov.cz 
tel.: 602 456 565  fax:     
IČO: 00272957  DIČ: 
Bankovní spojení:             č.ú.:  
Zastoupený: Ing. Josef Kulek - starosta 

(dále jen „kupující nebo Obec Provodov-Šonov“)         

 
Článek I 

Předmět smlouvy 
 

1 ks stranový mulčovač Ferri ZMTE 1600 (dle předložené nabídky ze dne 8. 1. 2019)  
 
- stranový mulčovač pro traktory 50 – 80 HP, stranový dosah 2,8 m, pracovní záběr hlavy 160 cm, převodová skříň s doběhovou 
spojkou, automatické hydraulické jištění proti nárazu, zadní stavitelný válec, boční plazy, atd. 
 
Volitelná výbava: -     náhonová kloubová hřídel 

                                           
Článek II 

Místo a termín plnění 
 

1. Místem plnění je provozovna kupujícího. 
2. Prodávající splní povinnost odevzdat věc kupujícímu umožněním mu nakládat s věcí v místě plnění, a to 

nejpozději do 31. 3. 2019. Kupující kvituje podpisem této kupní smlouvy čas odevzdání předmětu koupě. 

3. Prodávající se zavazuje předat kupujícímu doklady potřebné k převzetí a užívání věci - návod k použití, záruční 
list, servisní knížku, doklady potřebné pro provoz na pozemních komunikacích, atd. 

4. Kupující se zavazuje si předmět koupě řádně prohlédnout.  
 

Článek III 
Přechod vlastnického práva a převod rizika vzniku škody 

 

Vlastnické právo k předmětu smlouvy a nebezpečí škody na předmětu této kupní smlouvy přechází na kupujícího 
převzetím předmětu koupě. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat. 
Má-li kupující převzít věc od třetí osoby, přechází na něho vlastnické právo a nebezpečí škody okamžikem, kdy mohl 
s věcí nakládat, ne však dříve než v době určené jako čas plnění. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí 
škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu. 

 
Článek IV 

Cena a platební podmínky 
 

1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za dodávku celého předmětu plnění této kupní smlouvy uvedeného 
v Článku I, kupní cenu ve výši: 

 

161.000,- Kč                  plus celkové DPH 33.810,- Kč 
 

Kupní cena se skládá: 
a) z pořizovací ceny ve výši:                                           
CELKEM bez DPH          161.000,- Kč 
 

b) z DPH ve výši 21 % z ceny dle odstavce 1a) tj. 33.810,- Kč 
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2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu uvedenou v odstavci 1 tohoto článku, a to na základě 
daňového dokladu vystaveného prodávajícím po převzetí věci uvedené v čl. I. 

 

3. Kupující provede tuto platbu po obdržení daňového dokladu, a to bezhotovostním převodem z bankovního účtu 
kupujícího na bankovní účet prodávajícího ve lhůtě splatnosti 14 dnů ode dne zdanitelného plnění. 

 

4. Prodávající si vyhrazuje k předmětu koupě vlastnické právo. Kupující se tak stane vlastníkem předmětu koupě 
teprve úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na věci však na kupujícího přechází již jejím převzetím. 

 
Článek V 

Záruka za jakost (záruka) 
1. Záruční doba na předmět smlouvy se sjednává v délce 24 měsíců a počíná běžet ode dne odevzdání předmětu 

koupě kupujícímu a umožnění mu nakládat s předmětem koupě v místě plnění.  
2. Prodávající se zavazuje zajišťovat proti úhradě kupujícího pozáruční servis, včetně dodávek a zajištění 

náhradních dílů. 
3. Prodávající neodpovídá za opotřebení vzniklé na předmětu koupě obvyklým užíváním, neodborným použitím a 

zacházením s předmětem smlouvy nebo užíváním předmětu smlouvy k jiným účelům, než ke kterému je 
předmět této kupní smlouvy určen a pokud si kupující vadu způsobil sám. 

4. Pokud předmět koupě nemá vlastnosti stanovené v § 2161 obč. zák., může kupující požadovat i dodání nové 
věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, 
může kupující požadovat jen výměnu součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. 

 
 

 

    Článek VI 
Závěrečné ustanovení 

1. Věci neupravené touto kupní smlouvou se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména 
občanským zákoníkem. 

2. Tato kupní smlouva může být změněna, doplněna nebo zrušena pouze souhlasným projevem vůle obou 
smluvních stran a to písemnými dodatky se specifickým označením. 

3. Tato kupní smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, určených vždy pro každou smluvní 
stranu. 

4. Tato kupní smlouva byla projednána a schválena zastupitelstvem obce Provodov-Šonov na jednání dne 21. 1. 
2019 usnesením č.: 4 

 
Článek VII 

Nabytí platnosti a účinnosti 

1. Tato kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 

Kupující souhlasí se sjednanými podmínkami této kupní smlouvy, což potvrzuje níže svým podpisem. 

 
V Týništi nad Orlicí, dne 25. 1. 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ….………..podpis a razítko…………..                     ………podpis a razítko………….                                                 
                    Ing. Josef Falta                                                     Ing. Josef Kulek 
                    AGRICO, s.r.o.            Obec Provodov-Šonov 

                     Čapkova 802                                                   Šonov 134 
             517 21 Týniště nad Orlicí                                                                     549 08 Provodov-Šonov         


