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KUPNÍ SMLOUVA e. 13 /2o1s

Uzavřená dne

podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění

(dále jen „smlouva“ nebo „tata smlauva“)

mezi smluvními stranami:

Čl. 1

Smluvní strany:

1.1 Daniela Hromádková

Adresa: Šumavská 31, Praha 2
,

120 00

t

(dále jen „prodávajícíň

1.2 Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

Se sídlem: Břetislavova 74, 537 60 Chrudim

IČO: 00412330

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Hradec Králové

č. účtu

e-mail: puppets©puppetscz

Zastoupené ve věcech smluvních Mgr. Simonou Chalupovou, ředitelkou muzea

(dále jen „kupující").
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Čl. 2

Uvodní ustanovení

2.1 Prodávající je výlučným vlastníkem:

Souboru 10 ks tradičních marionet z rodinné pozůstalosti (různé provenience;
dřevořezba; 32-94 cm; 1/2 19. stol.-1/2 20. stol.)

Pětmaiionet pochází z dílny řezbáře Josefa Alessího, autorem jedné marionety je
řezbář Jindřich Adámek, jedna loutka pochází z produkce fnmy Miinzberg a u

zbývajících třech marionet nelze prozatím autorství určit.

čr. 3

Předmět smlouvy

3.1 Prodávající touto smlouvou předmět koupě dle bodu 2.1.

prodává kupujícímu do jeho vlastnictví.

3.2. Kupující touto smlouvou předmět koupě od prodávajícího kupuje, a to za kupní

cenu uvedenou v článku 4 této smlouvy.

Čl. 4

Kupní cena

4.1 Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za věc částku 219.000; Kč, Slovy
Dvěstě devatenáct tisíc korun českých (dále jen „Kupní cena“).

4.2 Smluvní strany souhlasněprohlašují, že Kupní cena je částkou konečnou.

Čl. s

Kupní cena

5.1. Kupující se zavazuje zaplatit Kupní cenu na účet prodávajícího — musí být

uvedeno v záhlaví smlouvy.
5.2. Kupní cena je splatná ve lhůtědo 14 dnů od podpisu Kupní smlouvy oběma

stranami.

Čl. 6

Další ujednání a prohlášení smluvních stran

6.1 Vlastnictví předmětu koupě přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní

ceny.

6.2 Nebezpečí náhodné zkázy nebo škody na předmětu koupěpřechází na kupujícího

okamžikem převzetí předmětu koupě od prodávajícího.

6.3 Prodávající prohlašuje, že předmět koupě prodává ve stavu „jak stojí a leží“ a že

mu nejsou známy žádné vady faktické nebo právní, které by bránily řádnému

užívání předmětu koupě.
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6.4 Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem předmětu koupě.

6.5 Kupující prohlašuje, že si předmět koupěprohlédl, seznámil se s jeho stavem a V

tomto stavu jej kupuje.

6.6 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy neobsahuje informace týkající

se obchodního tajemství dle š 504 občanského zákoníku.

6.7 Smluvní strany souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních

údajů konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Muzeem loutkářských

kultur, se sídlem Břetislavova 74, 537 60 Chrudim 60, IČ 00412830. Souhlas

uděluje smluvní strana na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.

Čl. 7

Závěrečnáustanovení

7.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma

smluvními stranami.

7.2 Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech s platností originálu, znichž

kupující obdrží 4 vyhotovení a prodávající 1 vyhotovení.

7.3 Bude-lí kterékoli ustanovení této smlouvy neplatné nebo nevymahatelné,

nezpůsobuje to neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení této

smlouvy, pokud je takové ustanovení oddělitelné od této smlouvy jako celku.

Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí knahrazení takového

ustanovení této smlouvy, které bude svým obsahem a účelem co možná nejbližší

obsahu a účelu ustanovení neplatného nebo nevymahatelného.

7.4 Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu

obsahu porozuměly, její obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy

žádné důvody, pro které by tato smlouva nemohla být řádně plněnanebo které by

způsobovaly neplatnost této smlouvy a že je projevem jejich pravé, svobodné a

vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti k právním úkonům, a

dále že tato smlouva nebyla ujednána v tísni za nápadněnevýhodných podmínek

a veškerá prohlášení v této smlouvě odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují

svými podpisy.
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