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fi^f^^dové čísloýůihKupní smlouva o prodeji pojízdné la podpis
uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany
ŠIBA s.r.o.

sídlo: Fúgnerova 263, 252 28 Černošice 

IČ: 24254479

kontaktní email; Josef.barchanek@siba.cz 

bankovní spojení; ČSOB, 253099686 - 0300

Zápis v obchodním rejstříku: vedeno Městským soudem v Praze, odd. C, ví. 196971, dne 30.7. 

2012

dále jen „prodávající"

zastoupený; Josefem Barchánkem - Jednatelem

a
Město Kojetín
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

IČ; 00301370 

dále jen „kupující"

zastoupený: Milošem Oulehlou, místostarostou
uzavírají na základě vzájemného konsenzu tuto 

kupní smlouvu:
I. Předmět smlouvy

1.1 Prodávající získal zakázku podle této smlouvy na základě úspěchu ve výběrovém řízení

na zakázku „Nákup pojízdného pódia Město Kojetín"
1.2 Touto kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat 1 ks mobilního skládacího pódia o 

rozměru 8x6m, které je detailně specifikováno v příloze č.1, jež je nedílnou součásti této 

smlouvy, (dále jen "předmět koupě”);

Předmětem této smlouvy je převod vlastnického práva k movité věci, a to mobilního 
pojízdného skládacího pódia TS 50 o velikosti 8x6 m (dále jen „předmět koupě"), které je 
detailně specifikováno v příloze č.1, jež je nedílnou součástí této smlouvy.

Prodávající touto smlouvou prodává a kupující touto smlouvou kupuje předmět 
koupě a tento přijímá do svého vlastnictví za níže sjednanou kupní cenu. 
Prodávající prohlašuje, že jeho oprávnění k volnému nakládání s předmětem 
koupě není ničím omezeno a že předmět koupě plně odpovídá požadavkům 
kupujícího a splňuje vlastnosti stanovené platnými technickými a právními normami. 
V případě, že se toto prohlášení prodávajícího ukáže jako nepravdivé, je kupující
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oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit.
- Prodávající garantuje dostupnost náhradních dílů nebo jejich kompatibilních 

ekvivalentů po dobu 5 let od předání předmětu koupě.

ČI. IV.

Termín a místo předání
Prodávající se zavazuje, že předmět koupě kupujícímu odevzdá nejpozději do 
30.06.2022 od obdržení závazné objednávky a zálohové platby. Kupující se 
zavazuje předmět koupě bez vad převzít. Prodávající vyzve kupujícího k převzetí 
předmětu koupě písemným, nebo telefonickým sdělením nejméně 5 dní předem. 
Místem předání předmětu koupě je sídlo kupujícího na adrese Masarykovo náměstí 
20, 752 01 Kojetín. O předání a převzetí předmětu koupě bude smluvními stranami 
podepsán protokol. Za kupujícího podepíše protokol o převzetí předmětu koupě 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických. Protokol o předání předmětu koupě 
bude obsahovat označení smluvních stran, popis předmětu koupě, prohlášení 
prodávajícího, že předmět koupě nemá vady a podpis předávajícího a přebírajícího. 
Před předáním předmětu koupě provede prodávající za účasti kupujícího zkoušku 
funkčnosti předmětu koupě na vhodném místě dle výběru kupujícího a poučí jej o 
manipulaci s předmětem koupě. Společně s předmětem koupě předá prodávající 
kupujícímu veškerou dokumentaci (zejména návod k použití v českém jazyce, 
záruční listy, apod.) vztahující se k předmětu koupě.

1.

2.

ČI. V.

Kupní cena a platební podmínky 

Smluvní strany sjednávají za předmět koupě kupní cenu ve výši:1.

824 740,- Kč bez DPH 

DPH 173 195,40-Kč 

celkem 997 935,40- Kč včetně DPH
(slovy: devět set devadesát sedm tisíc devět set třicet pět korun, čtyřicet haléřů korun 
českých)
Kupní cena zahrnuje pojízdné pódium 8x6m včetně předvedení jeho montáže a 
demontáže, zaškolení obsluhy pódia, předání dokumentace a platného 
bezpečnostního certifikátu, úhradu za dopravu, úhradu za plachtu na zadní horizont a 
úhradu za schodiště.

2.

3. Podkladem pro zaplacení kupní ceny bude daňový doklad (dále jen „faktura"), jehož 
součástí bude popis prodávané movité věci včetně veškerého příslušenství, tj. popis 
předmětu koupě. Faktura musí formou a obsahem odpovídat platným právním 
předpisům zejm. zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, a obsahovat další náležitosti, a to zejména:

• označení kupujícího a prodávajícího, včetně jejich sídla, IČ, DIČ

• označení peněžního ústavu a číslo účtu

• číslo zálohové faktury, faktury
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• datum vystavení zálohové faktury, faktury

• datum uskutečnění zdanitelného plnění

• den splatnosti

• fakturovanou částku

• účel platby

• razítko a podpis oprávněné osoby

• uvedení čísla platné smlouvy

4. Zálohovou fakturu ve výši 50 % z celkové ceny včetně DPH vystaví prodávající do 14 
dnů po podpisu kupní smlouvy.

5. Fakturu ve výši doplatku z celkové ceny včetně DPH vystaví prodávající do 14 dnů po 
předání a převzetí předmětu koupě.

6. Kupující provede bezhotovostní úhradu kupní ceny na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy nebo na jiný účet prodávajícího zveřejněný v Celostátním registru plátců 
DPH (dále jen „zveřejněný účeť), a to i v případě, že na faktuře bude uvedeno jiné 
číslo účtu.
v případe, ze

a) účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy je nezveřejněný účet a prodávající 
nemá žádný zveřejněný účet,

b) účet uvedený v záhlaví této smlouvy přestane být po uzavření této smlouvy 
zveřejněný,

c) prodávající je v době uzavření této smlouvy nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „nespolehlivý plátce") nebo se stal nespolehlivým plátcem po uzavření této 
smlouvy,
je kupující oprávněn postupovat podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a uhradit částku odpovídající DPH na osobní 
depozitní účet prodávajícího vedený příslušným správcem daně. O této úhradě bude 
kupující bez zbytečného odkladu informovat písemně prodávajícího.

7. Prodávající je povinen informovat kupujícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do 
tří kalendářních dnů,
a) o jakékoli změně týkající se zveřejněného účtu prodávajícího
b) že se stal nespolehlivým plátcem a k jakému dni.

8. Smluvní strany se dohodly, že faktura bude splatná do 10 dnů ode dne následujícího 
po dni doručení faktury kupujícímu.

9. Kupující je oprávněn ve lhůtě splatnosti doručenou fakturu vrátit prodávajícímu, 
jestliže vyúčtovaná cena neodpovídá ceně sjednané nebo faktura neobsahuje 
náležitosti uvedené v odst. 2 tohoto článku smlouvy. Vrátí-li kupující vadnou fakturu 
prodávajícímu, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti v délce 
10 dnů začne běžet od doručení nové nebo opravené faktury kupujícímu. Do doby 
doručení nové nebo opravené faktury není kupující v prodlení s placením.

10. Peněžitý závazek kupujícího se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 
připsána na účet prodávajícího.
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ČI. VI.

Vlastnické právo
Smluvní strany se dohodly, že kupující nabude vlastnické právo k předmětu koupě 
v momentě, kdy bude fakturovaná částka připsána na účet prodávajícího.
K přechodu nebezpečí škody na předmětu koupě dojde okamžikem jeho převzetí ze 
strany kupujícího.

1.

2.

ČI. VII.

Odpovědnost za vady a sankce
Prodávající poskytuje záruku za jakost předmětu koupě v délce 24 měsíců. Záruční 
doba začne běžet dnem převzetí předmětu koupě kupujícím.
Místem odstranění závady v době záruky je sídlo kupujícího na adrese uvedené shora, 
nebo jiné místo dle výběru kupujícího. Prodávající se zavazuje vadu oznámenou 
kupujícím odstranit nejpozději do 30 dnů od doručení oznámení o vadě, nedohodnou-li 
se strany jinak.
V případě, že budou kupujícím po převzetí předmětu koupě na tomto zjištěny vady, 
má kupující právo uplatnit vůči prodávajícímu nároky v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012, občanský zákoník.
V případě prodlení kupujícího s placením kupní ceny, je kupující povinen zaplatit 
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové kupní ceny za každý den 
prodlení.
V případě prodlení prodávajícího s předání předmětu koupě je prodávající povinen 
zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01% z celkové kupní ceny za každý den 
prodlení.
Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné způsobem a ve lhůtě uvedenými v jejich 
vyúčtování. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost odstranit závadný 
stav ani právo smluvní strany na náhradu škody, a to i ve výši převyšující smluvní 
pokutu.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ČI. Vlil.
Závěrečná ustanovení

Smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 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. 
Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, 
které smluvní strany měly či chtěly ujednat. Žádný projev smluvních stran učiněný při 
jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 
vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádné ze 
smluvních stran jakýkoli závazek.
Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, 
podepsanými smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel 
považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu veškerou součinnost a provádět takové 
úkony, které umožní efektivní provádění a plnění finanční kontroly podle zákona č.

1.
2.

3.

4.
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320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. 
Prodávající je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, 
originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k předmětu koupě dle 
smlouvy po dobu 10 let od převzetí předmětu koupě kupujícím. Po tuto dobu je 
prodávající povinen umožnit oprávněným osobám kontrolu dokladů souvisejících 
s plněním smlouvy. Těmito osobami se rozumí zejména zaměstnanci kupujícího. 
Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit z důvodů uvedených ve smlouvě 
nebo v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odstoupení musí být písemné a 
jeho účinky nastávají dnem doručení prodávajícímu na adresu uvedenou shora. 
Prodávající není oprávněn převést jako postupitel svá práva a povinnosti ze smlouvy 
nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu kupujícího, za 
který nebude pro tento účel považována e-mailová či jiná elektronická zpráva. 
Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě obdrží 
kupující a jedno prodávající.
Uzavření této Smlouvy bylo schváleno radou města Kojetín usn.č. R1601/03-22 dne 
09.03.2022.

5.

6.

7.

8.

M03, Z^2ZV Černošicích dne V Kojetíně dne

Miloslav Oulehla 

místostarosta města Kojetín
Josef Barchánek 

Šiba s.r.o

MĚSTO KOJETÍN
okr. PŘEROV

ŠěBA s.r.a.
Fůgnerava BE3 

S5B S8 Cernoálce, CZ 
DIČ: CZB4Z54-Í73Jm -22-
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Příloha č. 1

Pojízdné pódium 8x6 m TS 50

Technický popis:

podvozek dvounápravový s nájezdovou brzdou

- schváleno pro provoz na pozemnich komunikacích - platné OTP

typ Cargo E 30.8 
celková hmotnost 3500 
provozní hmotnost 1000 kg 
dvou náprava 
4x stavitelná opěrná noha 
kola pod ložnou plochou 
rychlost 100 km/hod 
elektro - 13pin, 12V 
2x zakládací klíny 
velké opěrné kolečko 
rezerva vč. Držáku

podlahová plocha pódia

Podlaha - základní středová část - 2015 x 8160 mm - tuhý příhradový rám ve kterém je 
prostor na pomocný materiál (podložky, nájezdy atp.) + 2 výklopné části, na kterých jsou 
stavitelné plynule výsuvné nohy z AI. profilů - vnější AI. profil s vnitřní výsuvnou několika 
komorovou částí nohy pro podporu a vytvořeni roviny při rozložení.
Čelní části podlahy pódia jsou zajištěné čelními vzpěrami s výškově stavitelnými nohami 
pro zvětšení tuhosti základově konstrukce jsou v daných místech mezi vyklopenými nohami a 
pódiem vzpěry.
Obě výklopné části podlahy pódia jsou pro lehčí manipulaci opatřeny systémy pro zvedáni, 
tedy vrátky které přebírají sílu potřebnou na vyklopení a zaklopení těchto výklopných částí a 
velmi zlehčuji rozkládání a skládání.
Povrch podlahy - vodovzdorná 21 mm foliovaná překližka s protiskluzovým povrchem.
Po obvodu celého pódia je možno variabilně umístit zábradlí + vstupní schodiště (konstrukčně 
řešeno pro možnost oboustranného použití).
Rozměr podlahy při rozložení cca 8 x 6 m.

střecha a zvedání střechy

Střecha zvedaná manuálními iifty na výšku cca 4 m - na středových sloupech s aretačními 
pomocnými vertikálními vzpěrami a s výklopnou přední a zadní části, do velikosti zakrytí 
celého pódia, s aretací na požadovaném vysunutí a náklonu.
Konstrukce střechy je z AI. příhradových nosníků, přičemž středová část cca 2 x 8 m je 
nosným prvkem výklopných části střechy, které jsou na speciálních AI. odlitých závěsech, 
opatřená plynovými válci a aretačními horizontálními vzpěrami pro snadné zvedání a skládání 
výklopných částí střechy a její aretaci.
Střecha je ve všech 4 rozích podepřena vzpěrami, které zajišťují stabilitu střechy a možnost 
zavěšení světel, či lehčího zvuku.
Konstrukce střechy má množství úchytů a ramp na přichycení zvuku, projekce a světel. 
Střecha je zaplachtována nepromokavou impregnovanou plachtou s několika zátěry + vykrytí 
zadní stěny a části bočních stěn sítěmi - možnost variabilně dávat sítě z jedné či druhé strany 
pomocí integrovaných konstrukčních úchytů na sítě.
Zatížení podlahy cca 250 kg/m^.
Maximální zatíženi střechy čerstvým sněhem do výše 100 mm - při této hodnotě je nutné sníh 
odstranit.
Zatížení střechy jevištní technologií na trubkách střešní konstrukce na střední části střechy je 
maximálně 10 kg na běžný metr, na krajní část střechy maximálně 8 kg na běžný metr. 
Velikost střechy při rozložení je cca 8 x 6 m, výška do cca 5 m od země.
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Transportní rozměry pódia cca - 9,3 x 2,5 x 3,2 m. 
Přepravní rychlost max. 80 km/hod.
Váha celého pódia cca do 3500 kg

Rozpočet plně vybavené pódium - viz popis

Pojizdné pódium se střechou 8 x 6 m

789 690,- KčCena bez DPH

Požadované příslušenství navíc:

Plachta na horizont 8 x 3 m 21 400,- Kč + DPH

11 650,-Kč + DPHSchody 1 ks navíc

2 000,- Kč + DPHDoprava

MĚSTO KOJETÍN
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