STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné

Odbor:
Oddělení:
Vyřizuje:

Materiál ZM
MRZ/6774/2014

Poř. číslo

Odbor rozvoje
oddělení marketingu a školství
Polášková Ivana

Materiál pro 26. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 29.04.2014

Návrh na uzavření kupní smlouvy na umělecká díla
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
rozhodlo
uzavřít kupní smlouvu s Václavem Vondráčkem,
na koupi uměleckých
děl výtvarníka Jindřicha Wielguse, které má ve vlastnictví, za smluvní cenu ve výši Kč 200.000,-- (slovy: Dvěstětisíc
korun českých). Kupní smlouva včetně podrobné specifikace a fotografíí je uvedena v příloze č. 1 k usnesení.
Termín:

15.05.2014

Úkol: ano

/ ne

Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy
PC
1

Příloha

Název
ZM-26-OR-Návrh na uzavření kupní
smlouvy-DZ.pdf
ZM-26-OR-Kupní smlouva na umělecká
díla-1U.pdf

Komentář
důvodová zpráva
příloha č. 1 k usnesení

Datum: 14.04.2014

Datum: 14.04.2014

Datum: 16.04.2014

Ing. Blanka
Rychla

Ing. Ingrid
Szczypková

Ing. Martina
Šrámková

Za formální správnost

Vedoucí oddělení

Vedoucí odboru

Datum: 17.04.2014

Ing. Jan Wolf
Za předkladatele

Předkládá: Rada města Karviné

Uložení formulář na iPortál
Složka

Statutární město Karviná - Magistrát města Karviné
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát ● IČ: 00297534 ● DIČ:
CZ00297534
Materiál číslo: MRZ/6774/2014
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Důvodová zpráva
Návrh na uzavření kupní smlouvy na umělecká díla
Odbor rozvoje předkládá návrh na uzavření kupní smlouvy s fyzickou osobou p. Václavem
Vondráčkem,
na koupi uměleckých děl výtvarníka
Jindřicha Wielguse, jejichž podrobná specifikace včetně fotografií je uvedena v příloze č. 1
k usnesení, za smluvní cenu ve výši Kč 200.000,--. Pan Václav Vondráček je potomkem sochaře a
výtvarníka Jindřicha Wielguse a umělecká díla má ve svém vlastnictví. Umělecká díla nabídl
statutárnímu městu Karviná za smluvní cenu Kč 200.000,--.
Odborná pracovní skupina Fondu primátora města Karviné projednala na svém zasedání dne
03.03.2014 nabídku učiněnou fyzickou osobou p. Václavem Vondráčkem.
Předmětem kupní smlouvy je nabytí 15 uměleckých děl výtvarníka Jindřicha Wielguse za dohodnutou
celkovou kupní cenu ve výši Kč 200.000,--. Díla budou vystavena v rámci stálé expozice věnované
Jindřichu Wielgusovi ve Výstavní síni Zámku Fryštát.
Odbor rozvoje doporučuje rozhodnout uzavřít kupní smlouvu na koupi uměleckých děl výtvarníka
Jindřicha Wielguse za smluvní cenu Kč 200.000,--.

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Důvodová zpráva ● Návrh na uzavření kupní smlouvy na umělecká díla
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Příloha
Příloha č. 1 k usnesení

Osvědčení
ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, schváleno usnesením
Zastupitelstva města Karviné č. ….. ze dne …………..
Vyhotovil: Magistrát města Karviné, Odbor rozvoje
datum: …………………….. podpis:……………………

KUPNÍ SMLOUVA
1. statutární město Karviná
adresa:
zastoupené:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát, PSČ 733 24
Tomášem Hanzlem, primátorem města
00297534
CZ00297534
Česká spořitelna, a. s.
19-1721542349/0800

(dále jen kupující)
a
2. Jméno, příjmení

Václav Vondráček

(dále jen prodávající)
uzavřeli níže uvedeného dne podle ustanovení § 2079 a následujících Občanského zákoníku
v platném znění (dálen jen občanský zákoník) kupní smlouvu, která má tento obsah:
I.
Předmět smlouvy
1. Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem 15 uměleckých děl výtvarníka Jindřicha Wielguse,
jejichž podrobná specifikace včetně fotografií je předmětem přílohy č. 1 této smlouvy, která
je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „umělecká díla“).
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2. Prodávající dále prohlašuje, že umělecká díla netrpí žádnými faktickými ani právními vadami.
3. Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že kupujícímu předá se všemi právy a povinnostmi,
se součástmi a s příslušenstvím umělecká díla a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo
k nim, a kupující se zavazuje, že tato umělecká díla se všemi právy a povinnostmi, se
součástmi a příslušenstvím převezme a zaplatí za ně dohodnutou kupní cenu dle této
smlouvy.
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II.
Kupní cena
1. Kupní cena za prodej uměleckých děl byla stanovena dohodou smluvních strav ve smyslu
výše uvedeného usnesení Zastupitelstva města Karviné a činí Kč 200.000,- (slovy:
Dvěstětisíc korun českých). Kupní cena je uvedena včetně DPH.
2. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu ve výši Kč 200.000,- nejpozději do 15ti
dnů ode dne převzetí uměleckých děl, a to na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této
smlouvy. Uhrazením kupní ceny se rozumí okamžik odepsání kupní ceny z účtu kupujícího.
III.
Licenční ujednání
1. Prodávající tímto uděluje kupujícímu souhlas s užitím uměleckých děl ke všem způsobům
užití, a to v rozsahu neomezeném, časový rozsah licence je také neomezen.
2. Prodávající seznámil kupujícího se stavem uměleckých děl, způsoby náležité péče a nezatajil
žádné skryté vady.
3. Kupující prohlašuje, že si prodávaná umělecká díla včetně příslušenství před podpisem této
smlouvy řádně prohlédl, jeho materiální i právní vztah je mu znám a v tomto stavu jej také
kupuje.
IV.
Místo a čas plnění
1. Prodávající se zavazuje na základě této kupní smlouvy, že dne 30.04.2014 osobně předá
kupujícímu umělecká díla.
2. Prodávající předá umělecká díla kupujícímu se Výstavní síni Zámku Fryštát, kde kupující si
umělecká díla převezme na základě předávacího protokolu.
3. Kupující nabude vlastnické právo k uměleckým dílům okamžikem jejich převzetí, v tento
okamžik přejde na kupujícího také nebezpečí škody na těchto uměleckých dílech.
4. Pro případ prodlení prodávajícího s předáním uměleckých děl kupujícímu sjednávají si
smluvní strany smluvní pokutu ve výši Kč 100,- za každý i započatý den prodlení. Uhrazení
smluvní pokuty nezaniká právo kupujícího na náhradu škody.
V.
Ostatní ujednání
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Prodávající podpisem této smlouvy dává souhlas se zpracováním svých osobních údajů
získaných v souvislosti s uzavřením této smlouvy kupujícím, a to za účelem úkonů
nezbytných k uzavření, změně či zániku této smlouvy a s nimi souvisejícího projednání v
orgánech statutárního města Karviné.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech a každý má platnost originálu. Prodávající
obdrží 1 vyhotovení této smlouvy. Kupující obdrží 3 vyhotovení smlouvy.
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4. Obě smluvní strany konstatují, že ve smlouvě nejsou žádná slova opravována, přepisována
nebo vepisována.
5. Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem
řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné
vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
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6. Ostatní práva a povinnosti ve smlouvě výslovně neupravené se řídí ustanoveními obecně
závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku v platném znění.
7. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
8. Obě smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této smlouvy svými podpisy.

Příloha:
Podrobná specifikace uměleckých děl včetně fotografií.
V Karviné dne………………………..

V Karviné dne ……………………………….

Kupující:

Prodávající:

……………………………………………….
Václav Vondráček
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…………………………………
Tomáš Hanzel
primátor města
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