
 
 

                           KUPNÍ SMLOUVA 
 
 
Prodávající :     EKOS  Řevnice, spol.  s r .o ., IČ 47551828 
      se sídlem Řevnice, Na Bořích 1077    
      
a kupující :      Město Řevnice , IČ 00241636 
      se sídlem Řevnice, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74 
 
 
uzav í raj í  tuto kupní smlouvu:  
 
 
1. Prodávající kupujícímu prodává nemovité věci - pozemky ležící v katastrálním území Řevnice, 

obci Řevnice a okrese Praha-západ evidované v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 
1606 v podobě parcel s parcelními čísly 
a) 3641/2 trvalý travní porost o výměře 47 m2, 
b) 3643/2 vodní plocha – koryto vodního toku umělé o výměře 161 m2, 
c) 3644/2 ostatní plocha – neplodná půda o výměře 243 m2, 
d) 3645/1 vodní plocha – koryto vodního toku umělé o výměře 285 m2, 
e) 3645/3 vodní plocha – koryto vodního toku umělé o výměře 38 m2, 
f) 3651/2 vodní plocha – koryto vodního toku umělé o výměře 384 m2, 
g) 3659/2 ostatní plocha – manipulační plocha o výměře 21322 m2, 
h) 3659/23 ostatní plocha – skládka o výměře 41248 m2, 
i) 3659/24 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 1244 m2, 
j) 3659/25 vodní plocha – vodní nádrž umělá o výměře 149 m2, 
k) 3659/26 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 83 m2, jejíž součástí je jiná stavba s číslem 

popisným 1077,  
l) 3660 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 88 m2, 
(vše společně dále jen „Pozemky“). 
 

2. S Pozemky prodávající kupujícímu prodává i jejich součásti, a to stavby či stavební úpravy, které 
nejsou evidovány v katastru nemovitostí, ale jsou samostatným předmětem evidence hmotného 
majetku prodávajícího. Jedná se o tyto položky: 
a) 14IM00002 IV. etapa skládky rekultivace na p.č. 3659/23 
b) 14IM00003 složiště odpadu 5. etapa na p.č. 3659/23 
c) 14IM00008 monitorovací vrt M6 na p.č. 3659/2 
d) 14IM00009 monitorovací vrt M5 na p.č. 3659/2 
e) 14IM00013 monitorovací vrt M4 na p.č. 3659/2 
f) 14IM00016 vnitřní zpevnění plochy SO08 na p.č. 3659/24 a 3659/2 
g) 14IM00017 vegetační a terénní úpravy SO20 na p.č. 3659/2 a 3659/23 
h) 14IM00019 žumpa SO14 na p.č. 3659/2 
i) 14IM00020 venkovní osvětlení SO17 na p.č. 3659/2 
j) 14IM00021 jímky průsakových vod SO12 na p.č. 3659/25 
k) 14IM00022 vnitřní kabelové elektrické rozvody SO18 na p.č. 3659/26, 3659/2, 3659/23 
l) 14IM00023 odpady průsakových vod SO10 na p.č. 3659/2, 3659/23 a 3659/24 
m) 14IM00024 oplocení areálu SO06 na p.č. 3644/22, 3659/2, 3659/24 
n) 14IM00028 příjezdová komunikace SO01 na p.č. 3668 
o) 14IM00030 složiště odpadu 1. etapa na p.č. 3659/23 



 
 
 
 
 
 

 
 

p) 14IM00031 složiště odpadu 2. etapa na p.č. 3659/23 
q) 14IM00032 odvodňovací příkop na p.č. 3659/2 a 3659/23 
r) 14IM00033 složiště odpadu 3. etapa na p.č. 3659/23 
s) 14IM00034 složiště odpadu 4. etapa na p.č. 3659/23 
t) 14IM00038 skládka tuhých komunál. odpadů – rekultivace na p.č. 3659/23 

 
3. Prodávající kupujícímu dále prodává nemovité věci, které nejsou součástí Pozemků, nejsou 

evidovány v katastru nemovitostí, ale jsou samostatným předmětem evidence hmotného majetku 
prodávajícího. Jedná se o tyto položky:  
a) 14IM00011 odplyňovací potrubí vodorovné jímání na p.č. 3659/23 
b) 14IM00015 studna na p.č. 3659/2 
c) 14IM00018 mycí rampa SO16 na p.č. 3659/24 
d) 14IM00025 přípojka telefonu SO04 na p.č. 1463, 1464, 3637, 3667, 3669, 3670, 3671, 3678, 

3681 a 3683, 
e) 14IM00026 přípojka pitné vody SO03 na p.č. 1463, 1464, 3637, 3667, 3669, 3670, 3671, 

3678, 3681 a 3683, 
f) 14IM00027 přípojka nízkého napětí SO02 na p.č. 1463, 1464, 3637, 3667, 3669, 3670, 3671, 

3678, 3681 a 3683. 
g)  
4. Prodávající konečně kupujícímu prodává následující movité věci  

a) 14IM00004 zkrápění složiště 
b) 14IM00005 odplynění záchytné svislé jímání studny 
c) 14IM00006 poplašné zařízení 
d) 14IM00007 mostní váha Shenck DFT-E2 
e) 14IM00010 střešní konstrukce buňky sběrný dvůr 
f) 14IM00014 eko sklad sběrný dvůr 
g) 14IM00036 překopávač pro kompostárnu 
h) 15IM00001 kontejner hákový na kovy 
i) 16IM00001 štěpkovač pro kompostárnu 
j) 16IM00002 dřevěné pódium pro štípačku 
k) a dále následující movité věci zařazené jako drobný majetek:  

- 14DM00006 záložní zdroj k PC 

- 14DM00007 zhlaví odpl. vrtu 3ks S8,S9,S10 

- 14DM00008 zhlaví odpl. vrtu 4ks S11,S12,S13,S14 

- 14DM00010 mechanický válečkový přepravník 11 dílů -6dílů vyřeze 

- 14DM00012 LG mikrovlnná trouba 

- 14DM00015 váha KOVO VBM200 

- 14DM00016 ohřívač vody 

- 14DM00019 počítač miditower EUROCASE  

- 14DM00020 počítač miditower EUROCASE  

- 14DM00023 štípačka na dřevo Hecht 6414 pokladna14HV00156 

- 14DM00024 dělená skříň 2x2 schránky 600x500x1800mm šedé dv 

- 14DM00025 hořák PropanButan 19,5kvW 360mm s hadicí a přísl 

- 14DM00045 digitální vpichový teploměr Pokladna 21.3.2014 

- 14DM00046 železná rám na reklamní tabule - jednoduchý  

- 14DM00047 železný rám na reklamní tabule  vč. nosné konstr 

- 15DM00004 čerpadlo TERRA 



 
 
 
 
 
 

 
 

- 15DM00006 vysavač V/048 Lídl 

- 15DM00010 židle Fler - modrá nákup fa 500084 (B2B) 

- 16DM00009 tiskárna MC 562 

- 16DM00018 plachta PE 3,5x7,5 PE V/195 

- 16DM00019 plachta PE 3,5x7,5 PE V/195 

- 16DM00020 plachta PE 3,5x7,5 PE V/195 

- 16DM00021 plachta PE 3,5x7,5 PE V/195 

- 16DM00022 kabel prodlužovací V/200-skrápění kompostu 

- 16DM00027 internetový přijímač (anténa Dobnet) 

- 16DM00028 vysílač internet (Dobnet) 

- 16DM00029 telefon VOIP - Siemens 

- 17DM00012 rudl skládací pro SD 

- 17DM00024 klíčová schránka - 70klíčů šedá 

- 17DM00025 konferenční židle John Minelli modrá  

- 17DM00026 konferenční židle John Minelli modrá  

- 17DM00027 skříň kombi 1087x800x420mm bílá/dub 

- 17DM00028 skříň Nika 762x384x320 bílá 

- 17DM00029 zásuvka na klávesnici, černá vč nástavce pro myš 

- 17DM00031 kontejner z plastu Antracit 1100l černý 

- 17DM00032 teploměr digitální Agreto - kompostárna  

- 17DM00033 PC Lenovo  

- 18DM00011 Disc Station DS 115i- Synology WD 2TB Red 

- 18DM00012 Mikrotik router - VPN server  

- 18DM00019 Židle kancelářská  

- 18DM00021 Mobilní zábrana s výstražným pruhem 

- 18DM00023 informační tabule 160x50xm plast 5mm 
l) a dále následující movité věci zařazené jako skladové zásoby:  

- surový kmen v množství 9,6 plm, 

- náhradní díl dopravního pásu štípačky palivového dřeva 2 ks. 
 

5. Prodávající na kupujícího převádí nehmotný investiční majetek, a to licence na užívání software 
SQL Calypso včetně upgrade 2019 evidovaný pod položkami 14IM00035 a 19IM00001.  

 
6. Kupující všechny nemovité i movité věci uvedené v čl. 1 až 4, jakož i licence na užívání software 

uvedené v čl. 5 (vše společně dále jen „Předmět převodu“) kupuje.  
 
7. Kupní cena za Předmět převodu byla sjednána na 5.873.034,- Kč, slovy: pět miliónů osm set 

sedmdesát tři tisíc třicet čtyři korun českých. Tato kupní cena v sobě zahrnuje daň z přidané 
hodnoty v rozsahu dle návrhů daňových dokladů XXXX, XXXX1, XXXX2 a XXXX3, které tvoří 
přílohu této smlouvy. Rozpis kupní ceny na jednotlivé položky Předmětu převodu je uveden 
v návrzích daňových dokladů XXXX, XXXX1, XXXX2 a XXXX3, které tvoří přílohu této smlouvy. 

 
8. Kupní cena byla sjednána na základě znaleckých posudků 6332-143/19 vypracovaného Hanou 

Moulíkovou IČ: 46841695 a BENE FACTUM a.s., IČ 27922677. 
 

9. Kupní cena je splatná na základě faktury prodávajícího do 30 dnů od uzavření této smlouvy.  
 



 
 
 
 
 
 

 
 

10. Proti závazku kupujícího zaplatit kupní cenu bude v rozsahu 2,494.117,90 Kč započten závazek 
prodávajícího odvést kupujícímu část poplatků vybraných v období 2006 až 2008 za ukládání od-
padů na skládce, která je podle § 46 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, jeho příjmem, a 
dosud mu nemohla být odvedena. 

 
11. Proti závazku kupujícího zaplatit kupní cenu bude dále v rozsahu 2,998.117,- Kč započten záva-

zek prodávajícího vrátit podle § 166 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ku-
pujícímu přípatky na vytvoření vlastního kapitálu. 

 
12. Zbývající část kupní ceny bude splatná do 30 dnů od uzavření této smlouvy. 

 
13. Kupující nabyde vlastnictví Pozemků poté, co smlouva nabyde účinnosti, vkladem do katastru 

nemovitostí. Pokud by v průběhu řízení o povolení vkladu vlastnického práva podle této smlouvy 
vznikly jakékoliv překážky nebo problémy, napomohou strany ze všech sil jejich odstranění, a to i 
včetně případného podpisu nové smlouvy se stejným podstatným obsahem, protože jejich cílem je 
pouze prodej a koupě Pozemků za podmínek uvedených v této smlouvě. 

 
14. Vlastnictví nemovitých věcí, které nejsou evidovány v katastru nemovitostí, a věcí movitých, naby-

de prodávající ke dni, ke kterému nabyde Pozemky. Totéž platí i pro převod licencí na software. 
 

15. K předání Předmětu převodu dojde na základě písemného předávacího protokolu ke dni 
29.8.2019. Do tohoto dne bude o Předmět převodu přechodně pečovat a využívat jej při své pod-
nikatelské činnosti (i když již nebude jeho vlastníkem) prodávající.   

 
16. Prodávající (bez ohledu na to, kdy dojde k předání Předmětu převodu) zajistí nákladem ve výši 

80.000,- Kč sečení pozemku p.č. 3659/23. Jedná se o náklad, na který si prodávající vytvořil 
v období 2018 rezervu, a dosud jej nemohl vynaložit. 
 

17. Kupující prohlašuje, že si Předmět převodu prohlédl, že se přesvědčil o jeho stavu na místě sa-
mém.  

 
18. Prodávající prohlašuje, že  

a) je jediným vlastníkem Předmětu převodu a jeho vlastnické právo není jakkoliv omezeno, 
b) neuzavřel jinou smlouvu o převodu či zatížení Předmětu převodu ani není povinen tak učinit, 
c) nemá žádné nedoplatky na daních ani jiné dluhy, na základě kterých by mohl vzniknout jaký-

koli závazek či omezení týkající se Předmětu převodu, a které by mohly vést k omezení práv 
nakládat s ním a k případnému uspokojení nároků třetích osob jeho zpeněžením, 

d) k Předmětu převodu nemá nikdo nájemní ani užívací vztah. 
 
19. Výjimkou z prohlášení dle písm. d) shora je smlouva o nájmu stožáru na pozemku p.č. 3659/23, 

uzavřená s nájemcem DOBNET, z.s. Kupující má tuto smlouvu k dispozici a je srozuměn s tím, že 
na něj podle § 2221 odst. 1 o.z. přejdou práva a povinnosti pronajímatele. 

 
20. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna pouze na základě dohody stran, a to ve formě 

písemných a číslovaných dodatků. 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

21. Prodej Předmětu převodu schválila podle § 190 odst. 2 písm. i) zákona č. 90/2012 Sb., o obchod-
ních korporacích, a podle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, rada kupující-
ho na schůzi konané dne ___________ usnesením číslo _______. 

 
22. O koupi Předmětu převodu rozhodlo podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zastu-

pitelstvo kupujícího na schůzi konané dne ___________ usnesením číslo _______. 
 

23. Tato smlouva nabývá účinnosti uveřejněním podle zákona § 6 odst. 1 č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv. Uveřejnění zajistí kupující. 
 

24. Strany potvrzují, že tuto smlouvu sjednaly podle svého svobodného rozhodnutí a že je v ní zachy-
ceno jejich právní jednání. Na důkaz připojují své podpisy. 

 
V Řevnicích dne ________________ 

 
 
 
Prodávající:         Kupující:  
 
 
EKOS Řevnice, spol.  s  r.o.      Město Řevnice    
Ing. David Kodym, jednatel      Ing. Tomáš Smrčka, starosta  
 


