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Kupní smlouva 

na vydražený předmět v Andělské aukci, veřejné sbírce
Oblastní charity Polička

uto 
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Dnešního dne uzavřeli níže uvedení účastníci:

Kupující:		Jméno a příjmení:     
Datum narození:	
Bydliště: 		

a


Prodávající:		Název organizace:	Oblastní charita Polička
				Zastoupená:		Mgr. Markétou Šafářovou 
				IČ:			493 255 15
				Sídlo organizace:	Vrchlického 22, 572 01 Polička
				Č. sbírkového účtu: 36603004329/0800 (Česká spořitelna, a. s.) 


tuto 


KUPNÍ SMLOUVU NA VĚC MOVITOU
podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku


I.
Předmětem této kupní smlouvy je umělecký předmět, který kupující vydražil v internetové  Andělské  aukci Oblastní charity Polička pořádané za účelem získání prostředků do veřejné sbírky povolené krajským úřadem Pardubického kraje: Sp.zn.: SpKrÚ 66912/20147 OOPKŽÚ OVV na splátky úvěru na koupi a na nejnutnější opravy nového Charitního domu Vrchlického 10, Polička, určeného pro sociální služby provozované obdarovaným. 
Popis vydraženého uměleckého předmětu: ………………………………………………………  (dále jen „předmět“).

II.
Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem prodávaného předmětu a že předmět je bez dluhů a závazků. 

III.
Kupující předmět vydražil nejvyšší nabídnutou částkou za cenu:……………….………………… Kč, (slovy: ……………………………………………………) a za tuto cenu ho kupuje do výlučného vlastnictví. 

IV.
Kupující uhradí cenu předmětu uvedenou v bodu III. této smlouvy do 7 dnů od podpisu této kupní smlouvy na sbírkový účet číslo: 36603004329/0800 (vedený u České spořitelny, a. s.) a pro identifikaci platby uvede do příkazu k úhradě svoje identifikační údaje: jméno a příjmení a adresu bydliště. 
V.
Kupující si osobně převezme předmět v sídle prodávajícího, a to do 7 dnů po  připsání uhrazené částky uvedené bodu IV. této kupní smlouvy na sbírkový účet prodávajícího. Tímto okamžikem převzetí se kupující stává výlučným vlastníkem vydraženého předmětu.  

VI.
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje úplně a správně vůli smluvních stran, byla uzavřena svobodně, vážně, určitě a nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Obě strany si tuto smlouvu před podpisem přečetly a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

VII.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva je uzavřena ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou ze smluvních stran.





V Poličce dne ………………………………….			V ……………………………………………………..






……………………………………………………			..………………………………………………………
  Prodávající							Kupující

