
EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Příloha č. 2 - Kupní smlouva 
(závazný dokument)

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

1. Kupující:

Obec Česká Ves
se sídlem:
IČ/DIČ:
jednajíc! / zastoupený

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

bankovní spojení: 
telefon / fax: 
e-mail:

(dále jen jako ,,kupující“) 
na straně jedné

Jánského 341,790 81 Česká Ves 
00636037 / CZ00636037

Ing. Petr Mudra, starosta obce 
Ing. Petr Mudra, starosta obce

+420 584 459 091 
mudra@cves.cz

J3EC ČESKA VES - OBECNI ÚŘAD ČESKA Vf.

a

2. Prodávající:

Název
se sídlem:
IČ/DIČ:
jednající / zastoupený:

ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

SDO Technika s.r.o.
Jaselská 451,742 42 Šenov u N. Jičína 
29446619 / CZ29446619

Jan Štecher 
Jan Štecher

registrace: 
bankovní spojení: 
telefon / fax: 
e-mail:
(dále jen jako „prodávající'*) 
na straně druhé

OR - Krajský soud v Ostravě - oddíl C, vložka 53875 
MONETA Money Bank, č.ú.: 207033782/0600 
777 275 750 
info@sdotechnika.cz

takto:

I.

Význam a účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je právní úprava postavení smluvních stran při realizaci dodávky: „Předcházení vzniku 
biologicky rozložitelných odpadů v obci Česká Ves“.

2. Tato smlouva má pro smluvní strany význam zejména z hlediska zajištění jejich řádného vzájemného 
spolupůsobení při realizaci předmětu koupě, kdy tato smlouva vymezuje nejdůležitější práva a povinnosti 
prodávajícího a kupujícího při realizaci dodávky. Pro kupujícího má tato smlouva význam zejména pro 
zajištění řádného a včasného dokončení dodávky.

3. Prodávající podpisem této smlouvy potvrzuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi a 
zkušenostmi, které jsou nezbytné k realizaci dodávky ve smyslu této smlouvy, a kupující pak potvrzuje, že 
má zajištěno řádné financování kupní ceny.

4. Pro účely této smlouvy jsou vymezeny následující pojmy:
i. Kupujícím je zadavatel po uzavření této smlouvy.
ii. Prodávajícím je dodavatel po uzavření této smlouvy.

II.
Výchozí doklady

1. Výchozí podklady k uzavření této smlouvy tvoří:
i. nabídka prodávajícího ze dne 2.5. 2019 (dále jen „Nabídka") podaná na veřejnou zakázku vyhlášenou 

kupujícím a nazvanou „Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů v obci Česká Ves“



(dále jen „Veřejná zakázka"), zadávanou postupy, v rámci kterých jsou aplikovány ustanovení zákona 
134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek (dále jen “Zákon"),

ii. zadávací dokumentace k Veřejné zakázce (dále jen „Zadávací dokumentace"), jejíž součástí je i 
Příloha č. 4- Kontrolní list předmětu plnění (dále jen “Technické podmínky”).
Prodávající je povinen realizovat dodávku v souladu s těmito podklady. Kupující odpovídá za správnost a 
úplnost předané dokumentace.

III.

Předmět koupě

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu kompostéry o objemu 900 I v počtu 400 kusů a 
1 kusu štěpkovače dle specifikace uvedené v Technických podmínkách (dále jen „předmět koupě"), jak 
je sjednáno v této smlouvě, a převést na kupujícího vlastnické právo k předmětu koupě a kupující se 
zavazuje poskytnout prodávajícímu při realizaci dodávky potřebnou součinnost, zejména převzít předmět 
koupě a zaplatit prodávajícímu kupní cenu sjednanou v této smlouvě.

2. Součástí dodávky kompostérů je i předání záručních listů a návodů, pokynů k údržbě ve dvojím 
vyhotovení v českém jazyce. Součástí dodávky předmětu koupě je i předání montážního návodu ke 
každému kompostérů v českém jazyce a průvodce správným kompostováním pro občany ke 
každému kompostérů v českém jazyce. Součástí dodávky štěpkovače je i předání návodu k použití 
v českém jazyce a zaškolení obsluhy. K štěpkovači musí být zabezpečen běžný servis a dostupnost 
náhradních dílů.

3. Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě v souladu s českými technickými normami a v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době dodání předmětu koupě, dále pak 
v souladu s pokyny dodavatelů materiálů a pokyny výrobců zařízení tvořících součást předmětu koupě.

4. Prodávající realizuje dodávku předmětu koupě vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

IV.
Kupní cena

1. Kupní cena celkem za předmět koupě byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 1.490.000,- Kč 
(slovy jedenmiliončtyřistadevadesáttisíc korun českých) bez DPH K takto sjednané ceně je připočítána 
DPH ve výši 21 %. Kupní cena včetně 21 % DPH tak činí 1.802.900,- Kč

2. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího na dodání předmětu koupě.

V.
Platební podmínky

1. Kupující se zavazuje uhradit cenu v dílčích platbách takto:
ii částku odpovídající 100 % kupní ceny na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím 

po předání a převzetí předmětu koupě.
2. Splatnost daňového dokladu je stanovena na dvacetjedna dnů (21) od data vystavení. Daňový doklad musí 

být kupujícímu doručen nejpozději do třech pracovních dnů (3) od data vystaveni. Daňové doklady musí být 
označeny číslem projektu.

3. Daňový doklad se považuje za uhrazený dnem, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu kupujícího ve 
prospěch účtu prodávajícího.

4. Každý daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu stanovené v § 29 zákona č. 
235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty v platném znění.

5. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy 
všechny přílohy touto smlouvou požadované, je kupující oprávněn vrátit jej prodávajícímu a požadovat 
vystavení nového řádného daňového dokladu. Počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu 
kupujícímu začne plynout nová lhůta splatnosti.

VI.
Doba plnění

1. Prodávající se zavazuje realizovat dodávku předmět koupě v těchto termínech:
i. termín zahájení plnění: do 5-ti kalendářních dnů od písemné výzvy kupujícího k zahájení plnění,
ii. termín dodání:

do 15-ti kalendářních týdnů od písemné výzvy kupujícího k zahájení plnění v případě kompostérů 
a
do 10-ti kalendářních týdnů od písemné výzvy kupujícího k zahájení plnění v případě štěpkovače.

2. V případě, že nebude možné zahájit a dokončit dodávku v termínu dle čl. VI.1. této smlouvy z důvodů na 
straně kupujícího, je prodávající povinen zahájit / dokončit dodávku do pěti kalendářních dnů ode dne, kdy 
mu byla možnost zahájení / dokončení dodávky prokazatelně umožněna. V takovém případě se termíny 
uvedené v čl. VI.1. této smlouvy prodlužují o dobu, po kterou nebylo prodávajícímu umožněno zahájit / 
dokončit dodávku. Prodávající je však i v takovém případě povinen vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byly
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původně sjednané termíny maximálně dodrženy. Strany si v tomto smyslu odsouhlasí nový termín dokončení 
dodávky a předání předmět koupě.

3. Kupující je oprávněn kdykoli nařídit prodávajícímu přerušení realizace dodávky. V takovém případě dojde 
k prodloužení termínu na dokončení dodání předmět koupě v souladu s čl. VI.2. této smlouvy.

VII.
Realizace dodávky a kontrola plnění smlouvy

1. Prodávající je povinen dodat předmět koupě podle smlouvy, řádně a v dohodnutých termínech.
2. Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě i v souladu s příslušnými ČSN a pokyny výrobců výrobků a 

dodavatelů použitých materiálů. V případě porušení těchto závazků vykazuje předmět koupě vady.
3. Prodávající je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v 

požadovaném rozsahu. Prodávající je v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., zákon o finanční 
kontrole v platném znění, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Prodávající je povinen 
minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací 
projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, ČR, MF ČR, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního orgánu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k realizaci výše uvedeného projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

4. Prodávající je povinen písemně upozornit kupujícího na nevhodnou povahu jeho pokynů k plnění dodávky. 
Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném plnění dodávky, prodávající se zavazuje přerušit plnění 
dodávky v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů kupujícího nebo do písemného sdělení, že 
kupující trvá na plnění dodávky podle daných pokynů. Před přerušením plnění dodávky musí prodávající tuto 
skutečnost kupujícímu písemně oznámit a současně zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu kupujícího. O 
dobu, po kterou bylo nutno plnění dodávky přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro dokončení dodávky 
sjednaná v čl. VI. 1 .(ii) této smlouvy.

Vlil.

Předání a převzetí předmětu koupě, předání a převzetí předmětu koupě k servisním a opravárenským
pracím

1. Prodávající splní svou povinnost dodat předmět koupě jeho řádným dokončením a předáním kupujícímu. 
Prodávající vyzve kupujícího k převzetí předmětu koupě písemně alespoň 5 dní předem. Místem předání 
předmětu koupě je obec Česká Ves. Přesné místo dodání bude před dodáním kupujícím upřesněno.

2. Kupující je povinen řádně dodaný předmět koupě převzít. Za řádně dodaný je předmět koupě považován 
pokud:
i. předmět koupě je dodán v souladu s touto smlouvou, a to bez vad a nedodělků, a prodávající předal 

kupujícímu:
záručních listy a návody, pokyny k údržbě ve dvojím vyhotovení v českém jazyce ke kompostérům, 
a také montážního návodu ke každému kompostérů v českém jazyce a průvodce správným 
kompostováním pro občany ke každému kompostérů v českém jazyce. Součástí dodávky 
štěpkovače je i předání návodu k použiti v českém jazyce a zaškolení obsluhy.

3. Kupující není povinen převzít předmět koupě, který vykazuje vady.
4 Kupující může (není však povinen) převzít i předmět koupě, který sice vykazuje vady, ale existence vad či 

absence některých dokladů uvedených v čl. VIII.2. této smlouvy samo o sobě nebo ve spojení s jinými 
nebrání řádnému užívání předmět koupě, a pokud se současně kupující zaváže, že vady předmětu koupě 
odstraní a chybějící doklady dodá ve stanovené lhůtě.

5. O předání a převzetí předmětu koupě sepíší strany písemný protokol (z něhož každá strana obdrží jedno 
vyhotovení), jehož obsahem bude alespoň:
i. popis předávaného předmětu koupě,
ii. datum a čas zahájení přejímacího řízení,
iii. datum a čas ukončení přejímacího řízení,
iv. zhodnocení kvality předmětu koupě,
v. soupis vad, pokud je předmět koupě vykazuje, 
ví. způsob a odstranění vad,
vii. termín pro odstranění vad,
viii. soupis předaných dokladů a soupis nedodaných dokladů,
ix. termín pro dodání chybějících dokladů,
x. výsledek přejímacího řízení, tedy zda kupující předmět koupě přebírá či nikoli
xi. podpisy zástupců stran.

6. Předáním a převzetím předmětu koupě přechází na kupujícího nebezpečí škody na předmětu koupě, které 
do té doby nesl prodávající. Předáním a převzetím předmětu koupě přechází na kupujícího také vlastnické 
právo k předmětu koupě.

3



IX.
Odpovědnost za vady předmětu koupě

1. Prodávající odpovídá za vady, které má předmět koupě v okamžiku jeho převzetí kupujícím.
2. Prodávající dále odpovídá za vady, které se vyskytnou v průběhu záruční doby a dále za to, že předmět 

koupě má po dobu záruční doby vlastnosti podle této smlouvy a podle veškeré dokumentace, která byla nebo 
měla být použita při dodání předmět koupě podle této smlouvy, jakož že předmět koupě má po tuto dobu 
vlastnosti obvyklé.

3. Záruční doba činí 60 měsíců (5 let) ode dne předání předmětu koupě u kompostérů a 36 měsíců (3 
roky) ode dne předání předmětu koupě u štěpkovače.

4. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nezapočítává do záruční 
doby a po tuto dobu tedy záruční lhůta neběží. V případě, že nároky kupujícího z odpovědnosti vad jsou 
vypořádány poskytnutím náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní 
plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne nového převzetí plnění (věci) kupujícím.

5. Kupující je povinen vady písemně reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 
30 dní po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
musí uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vady odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

6. Prodávající je povinen:
i. potvrdit nejpozději následující pracovní den po obdržení reklamace přijetí reklamace a sdělit kupujícímu 

termín nástupu prodávajícího k prověření reklamace,
ii. uskutečnit prověrku předmětu koupě za účelem zjištění důvodnosti reklamace, a to nejpozději do tří 

pracovních dní od obdržení reklamace,
iii. zahájit práce na odstraňování oprávněné reklamace nejpozději do čtyř pracovních dní od obdržení 

reklamace,
iv. odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však do dvaceti pracovních dní od obdržení reklamace a 

není-li to technicky možné v termínu dohodnutém s kupujícím, ne však delším než třiceti kalendářních 
dní od obdržení reklamace,

v. odstranit vadu, která brání kupujícímu v užívání předmětu koupě v technicky nejkratším možném 
termínu, nejpozději do dvaceti pracovních dní od obdržení reklamace.

7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.
8. V případě sporu stran o oprávněnost reklamované vady budou strany respektovat konečné stanovisko znalce 

stanoveného kupujícím. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese neúspěšná strana. V případě 
nejednoznačného stanoviska znalce nesou náklady na znalecký posudek každá strana jednou polovinou.

X.
Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na předmětu koupě

1. Vlastnické právo k předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem převzetí předmětu koupě.
2. Nositelem nebezpečí vzniku škody na předmět koupě a zániku předmětu koupě, jakož i nebezpečí škody na 

věcech opatřených k provádění předmětu koupě, je do okamžiku předání předmětu koupě kupující.

XI.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení prodávajícího s předáním předmětu koupě kupujícímu dle čl. VI. 1 .ii. této smlouvy je 
kupující oprávněn požadovat po prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,2 procenta z kupní ceny bez DPH za 
každý započatý den prodlení.

2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad a / nebo nedodělků oproti terminům sjednaným 
v protokolu o předání a převzetí předmětu koupě dle čl. Vlil.5. této smlouvy je kupující oprávněn požadovat 
po prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,15 procent z kupní ceny bez DPH za každý započatý den prodlení.

3. V případě prodleni prodávajícího s plněním kteréhokoli terminu dle čl. IX.6.(0 až IX.6 (iii-) této smlouvy (v 
případě odpovědnosti za vady) je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,1 
procent z kupní ceny bez DPH za každý započatý den prodlení.

4. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad oproti termínům sjednaným dle čl. IX.6. bodu iv. této 
smlouvy (v případě nedodržení termínu pro bezodkladné odstranění běžné vady nejpozději do dvaceti 
pracovních dnů od obdržení reklamace) je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím smluvní pokutu ve 
výši 0,1 procent z kupní ceny bez DPH za každý započatý den prodlení.

5. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad oproti termínům sjednaným dle čl. IX.6. bodu v. této 
smlouvy (v případě prodlení při odstranění vady, která brání kupujícímu v užívaní předmětu koupě 
v technicky co nejkratším možném termínu) je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím smluvní pokutu 
ve výši 0,2 procenta z kupní ceny bez DPH za každý započatý den prodlení.

6. Pro vznik nároku kupujícího na smluvní pokutu je nerozhodné, zda se porušení smlouvy dopustil prodávající 
či jeho poddodavatelé.

7. V případě prodlení kupujícího s úhradou daňového dokladu (faktury) je prodávající oprávněn požadovat po 
kupujícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 procent z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

8. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se 
náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.
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9. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku se uplatňují formou penalizační faktury se splatností do třiceti dní 
od jejího vystavení.

10. Povinnost prodávajícího k úhradě smluvní pokuty nevzniká, pokud porušení povinnosti sankcionované 
smluvní pokutou došlo v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. Prodávající je povinen bez 
zbytečného odkladu informovat kupujícího, že dle názoru prodávajícího nastala některá z okolností 
vylučujících povinnost prodávajícího k náhradě smluvní pokuty.

XII.
Odstoupení od smlouvy

1. Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy písemně odstoupit v případě, že druhá smluvní strana 
podstatným způsobem poruší své povinnosti dle této smlouvy. Odstoupení od smlouvy se tato smlouva ruší 
okamžikem doručení odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky 
stran na náhradu škody a splatnou smluvní pokutu.

2. Kupující je přitom oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v těchto případech:
i. v případě prodlení prodávajícího s předáním předmětu koupě kupujícímu dle čl. VI. 1 .(ii) této smlouvy o 

více než 21 dní,
3. Prodávající je oprávněn od této odstoupit zejména v těchto případech:

i. pokud obdrží pokyn kupujícího k přerušení realizace dodávky na dobu delší než 30 dní z důvodů, které 
nejsou na straně prodávajícího,

ii. pokud je kupující v prodlení s úhradou kupní ceny o více než 60 dní, vyjma případů, kdy je prodlení 
prodávajícího prokazatelně způsobeno nepřidělením potřebných prostředků dotace na koupi předmětu 
koupě.

4. Kterákoli strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit také v těchto případech:
i. bylo vydáno rozhodnutí příslušného soudu o tom, že druhá smluvní strana je v úpadku,
ii. druhá smluvní strana vstoupila do likvidace,
iii. v důsledku zásahu vyšší moci je znemožněno některé ze stran plnit tuto smlouvu po dobu delší než 60 

dní.

XIII.
Vyšší moc

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, 
jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.

2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami 
nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na 
plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, válečné události, teroristické útoky, 
občanské nepokoje.

3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti 
vyšší moci působit. V případě, že tato doba bude trvat déle než třicet dní, dohodnou se smluvní strany 
dodatkem k této smlouvě na dalším postupu.

XIV.
Doručování písemností

1. Písemnosti zasílané podle této smlouvy jsou strany povinny adresovat na adresu druhé smluvní strany 
uvedenou v záhlaví této smlouvy, není-li písemně sdělena jiná adresa. Smluvní strany jsou nejpozději 
následující den po změně adresy pro doručování písemně oznámit tuto skutečnost druhé smluvní straně.

2. V případě nenalezení adresáta v místě pro doručování písemností uvedeném v této smlouvě nebo v případě 
odmítnuti převzetí písemnosti, se má písemnost za doručenou třetím dnem po jejím odeslání.

XV.
Postoupení práv a pohledávek, započtení

1. Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit jakákoli práva, 
povinnosti, závazky a pohledávky z titulu této smlouvy na třetí osobu.

2. Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujícího učinit jednostranný zápočet 
svých pohledávek za kupujícím z titulu této smlouvy vůči jakýmkoli pohledávkám kupujícího za prodávajícím.

XVI.
Kontaktní osoba

1. Kontaktní osoba za kupujícího, pověřená jednat jménem kupujícího ve všech záležitostech vyplývajících 
z této smlouvy:

Jméno: Petr 
Příjmení: Mudra 

- Telefon: +420 584 459 091
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E-mail: mudra@cves.cz

2.

3.

Kontaktní osoba za prodávajícího, pověřená jednat jménem prodávajícího ve všech záležitostech 
vyplývajících z této smlouvy:

Jméno:
Příjmení:

Telefon:
E-mail:

Jan
Štecher
+420 774 333 199 
janstecher@seznam.cz

V případě změny kontaktní osoby je povinen kupující i prodávající se navzájem písemně informovat bez 
zbytečného odkladu poté, co ke změně této osoby dojde.

XVII.
Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neuvedená se řídí příslušnými právními 
předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Veškeré spory z titulu této smlouvy nebo 
v souvislosti s touto smlouvou budou rozhodovány příslušnými českými soudy.

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti jejim podpisem smluvními stranami.
3. V případě, že se jednotlivá ustanovení této smlouvy (která lze oddělit od jejího ostatního obsahu) ukáží být 

neplatnými či neúčinnými, zůstává platnost smlouvy v ostatních bodech tímto nedotčena. Neplatná či 
neúčinná ustanovení budou po dohodě stran nahrazena ustanoveními, která odpovídají smyslu neúčinných 
ustanovení.

4. Všechny změny nebo doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být učiněny formou 
chronologicky číslovaných dodatků.

5. Obě smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu této smlouvy, že smlouvu uzavřely na 
základě své svobodné a vážné vůle.

6. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
7. Smluvní strany autentičnost této smlouvy potvrzují svými podpisy.

V České Vsi dne 1 f -06' 2019 V Senově u Nového Jičína dne 11.6.2019

Kupující:

OBEC
790 81 ČESKÁ VES

Ing. Petr Mudra 
Starosta obce Česká Ves

Prodávající:
SDO Technika s.r.o.

Jaselská 451
742 42 Šenov ujtóíého Jičína 

IČ: 2944661 VtíffcH2Z2944661 9
Tel.:7yj?y^o

Jan Štecher
jednatel

faio doložka osvědčuje tento právní úkon obce.-Pftmájefn či prodej 
-uBffievitélie-FFŤajgtkti, smlouvu -schváiilo(a) Zastupitelstvo obce,
Rada obce (nehodící se škrtne) dne..... ................................
na zasedání Datum vyvěšení od... ........... do....^.....
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