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Kupující:	HBM Wood s.r.o.
Smetanova 88, 538 62 Hrochův Týnec
IČO: 25988166

Prodávající:	jméno a příjmení: ….............................................................................................................

ulice, číslo popisné: …..........................................................................................................

město a PSČ: …....................................................................................................................

telefon ................................... email: …................................................................................
Prohlášení stran
	Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem předmětu převodu specifikovaného v bodě 2.1. této smlouvy nebo je oprávněn s předmětem převodu nakládat a převést vlastnictví k předmětu převodu na kupujícího. A dále, že předmět převodu nepochází z trestné činnosti a není věcí či součástí věci, která požívá ochrany podle zvláštního právního předpisu apod.
Předmět převodu
	Předmětem převodu dle této smlouvy jsou tesané dřevěné trámy, krovy, prkna ..., nacházející se	v objektu ............................................. , okres ................................ .   Předmět převodu je:
-složen a připraven k odvozu
-zabudován v objektu a prodávající jej bude demontovat
-zabudován v objektu a kupující je oprávněn si jej demontovat. Prodávající je povinen zajistit kupujícímu součinnost při odvozu jako např. přístup do objektu za účelem demontáže předmětu převodu, reagovat na telefonické výzvy apod.
Předmět smlouvy
	Prodávající prodává kupujícímu předmět převodu specifikovaný v bodě 2.1. této smlouvy a to za kupní cenu stanovenou v bodě 4.1. této smlouvy a kupující jej za tuto kupní cenu do svého vlastnictví kupuje a přijímá. Vlastnické právo k předmětu převodu specifikovaném v bodě 2.1. této smlouvy přejde z prodávajícího na kupujícího dnem jejího převzetí kupujícím.
Kupní cena
	Smluvní strany sjednávají jako celkovou kupní cenu za předmět převodu dle této smlouvy částku, která bude upřesněna a spočítána při převzetí předmětu smlouvy, a to podle skutečného množství jednotlivých kusů, které budou součástí předmětu převodu. Celkové množství součástí předmětu převodu a tím i celková kupní cena bude upřesněna v předávacím protokolu, který kupující předloží prodávajícímu při odvozu předmětu převodu a tedy po zjištění skutečného množství součástí předmětu převodu. Smluvní strany sjednávají kupní cenu za tesané hraněné dřevo   obsahující   stropní   trámy: 	,-   Kč/   m3     a   za   krokve: 	,-   Kč/   m3,   a    za

 	,- Kč/ m3  	
	Celková kupní cena bude uhrazena kupujícím prodávajícímu při převzetí předmětu smlouvy. Předmět této smlouvy bude připraven k odvozu (demontáži a odvozu) nejpozději do:  	

Závěrečná ustanovení
	Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
	Práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními právního řádu ČR.
	Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních o dvou stranách, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.
	Tato smlouva může být měněna a doplňována jen postupně číslovanými dodatky k této smlouvě.
	Strany této smlouvy prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumějí, a že nebyla uzavřena pro ně za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod smlouvu připojují své podpisy.

V 	dne  	
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prodávající		        kupující 

