Kupní smlouva
Číslo smlouvy SM: 220/00069850/2022
Číslo smlouvy přebírajícího:

Smluvní strany
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace
se sídlem v Roztokách, Zámek č. 1, PSČ 252 63
zastoupené ředitelkou PhDr. Zitou Suchánkovou
bank. spojení: KB, č.ú.: 2335-111/0100
IČO: 00069850
DIČ: CZ00069850
(dále jen SM)
a
Městská část Praha-Lipence
adresa: K Obci 47, 155 31 Praha-Lipence.
zastoupené (jméno a příjmení zástupce statutárního orgánu)
bank. spojení: Česká spořitelna, č. ú.: 2000693379/0800
IČO: 00241431
DIČ: CZ 00241431
(dále jen přebírající)

uzavírají podle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
tuto smlouvu o fyzickém předání předmětu:
1. SM prohlašuje, že je oprávněno vykonávat práva v rozsahu stanovené působnosti příspěvkové
organizace podle platných předpisů k následujícímu předmětu:
renesanční sgrafito ze statku v Lipencích u Zbraslavi (poč. 17. stol.) - sejmutý fragment omítky,
umístěno na rabicové podložce a desce. Rozměry 199 x 169 cm.
stav: omítka ze dvou třetin opadaná, ornament takřka nečitelný
hodnota sgrafity: 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká)
2. SM předává ze studijního fondu uvedený předmět za účelem:
převedení do majetku MČ Praha Lipence,
konzervace a uložení v prostorách MÚ Praha Lipence
3. Účastníci smlouvy prohlašují ve shodě, že předmět je způsobilý k plnění účelu této
smlouvy.
4. Náklady spojené s jeho přepravou nese ze svého přebírající.
5. Předmět je předán od okamžiku, kdy jej přebírající převezme. Potvrzení o převzetí předmětu je
nedílnou součástí této smlouvy.
6. V otázkách výslovně neupravených touto smlouvou se účastníci smlouvy zavazují postupovat podle
ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
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7. Změny a doplňky této smlouvy lze učinit pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma
stranami.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž SM obdrží po dvou stejnopisech a
přebírající po jednom.
9. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Příloha: Potvrzení o převzetí
V Roztokách dne............

V Praze dne............

……………………………………..

…………………………..

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy,
příspěvková organizace

Přebírající
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Potvrzení o převzetí:
Předmět převzal:
Jméno přebírajícího nebo jeho oprávněného zástupce……………………………………………
Č. OP:……………………………podpis………………………………………………………

Dne: ...................................
Oprávněný zástupce přebírajícího v souladu s ustanoveními Nařízení EU 2016/679, Obecné nařízení o
ochraně osobních údajů, v platném znění, podpisem Potvrzení o převzetí bere na vědomí, že SM
v souladu s tímto nařízením shromažďuje, zpracovává, používá a uchovává jeho osobní údaje, které
poskytl při sepsání tohoto Potvrzení.

Za předávajícího předal:………………. ……………………………
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…………………………

