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Stejnopis č. é

SMLOUVA o PŘEVODU SPRÁVY MAJETKU
č. |NO/01/01/002010/2021

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „0 ") a v souladu s ustanovením § 16 obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy,
kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ Vyhláška").

Smluvní strany:
1.

Hlavní město Praha

se sídlem Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1

zastoupené lng. Lukášem Stránským, pověřeným řízením odboru služeb MHMP

IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581

(dále jen „převodce")
a
2.

Městská část Praha - Libuš

se sídlem Libušská 35/200, 142 00 Praha 4
zastoupená Mgr. Jiřím Koubkem, starostou

IČO: 00231142
DIČ: c200231142
(dále jen „příjemce")

(dále společně jen „smluvní strany")

|.
1.

Základní ustanovení
Převodce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem vyřazené movité věci — Sada výstražná +
příslušenství, PID: SMPRH001E7LQ, datum pořízení 24. 03. 2010 (dále jen „majetek").
Pořizovací cena majetku byla 118.530; Kč. Zůstatková cena majetku je na základě znaleckého
posudku č. 962-15/2021 ze dne 28. 03. 2021 vypracovaného znalcem lng. Jiřím Pechem,
stanovena na částku 10.400,- Kč.

II.

Předmět smlouvy
1.

Předmětem této smlouvyje bezúplatný převod správy majetku specifikovaného v čl. !. smlouvy
z převodce na příjemce, a to za účelem jeho dalšího využití. Účelem využitíje jeho zařazení do
integrovaného záchranného systému nebo pro potřeby související sčinností příjemce jako
městské části.

Příjemce přijímá majetek do správy ve stavu, vjakém se nachází ke dni nabytí účinnosti
smlouvy.

III.

Další ujednání

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s pořizovací cenou majetku, která vyplývá ze
znaleckého posudku specifikovaného včl. |. odst. 1 smlouvy a konstatuji, že tato pořizovací
cena splňuje podmínky dle ustanovení § 16 Vyhlášky.
Převodce prohlašuje, že na majetku neváznou žádné závazky, dluhy, věcná práva anijiné právní
vady.

Převodce prohlašuje, že mu neníznámo, že by majetek měl vady, které by neodpovídaly běžné
míře opotřebení a na které by měl povinnost příjemce upozornit.

Příjemce podpisem smlouvy potvrzuje, že jej převodce seznámil se stavem majetku, že jej
upozornil na nutné opravy či potřeby provést údržbu. Příjemce výslovně prohlašuje, že je mu
tedy stav majetku znám. Příjemce tímto bere na vědomí technický stav majetku, který je
ovlivněn služebním provozem osobního automobilu, na kterém byl majetek původně
instalován. Současně si je vědom i možnostmi změny užitných vlastností, ke kterým mohlo dojít
ze shora uvedených důvodů.

IV.

Závěrečná ustanovení

Příjemce nabude správu kmajetku ke dni nabytí účinnosti smlouvy. 0 předání a převzetí
převáděného majetku bude sepsán předávací protokol, který se následně stane nedílnou
součástí a přílohou smlouvy. Za převodce je oprávněnou osobou k předání předávaného
majetku Jan Jakeš, Městská policie hl. Prahy, tel: +420727967662 a Tomáš Topolczan, tel:
+420731644891, odbor služeb Magistrátu hl. m. Prahy, za nabyvatele je oprávněnou osobou
k převzetí majetku Mgr. Jiří Koubek.
Příjemce se zavazuje, že převáděný majetek využije pouze k účelu uvedenému v čl. II. odst. 1.
smlouvy. V případě nedodržení tohoto závazku se příjemce zavazuje uhradit převodci částku
odpovídající zůstatkové hodnotě převáděného majetku, a to nejpozději do 15 dnů od doručení
písemné výzvy převodce.

3.

Smlouva je vyhotovena v 6 - ti stejnopisech s platnosti originálu, z nichž 4 stejnopisy obdrží
převodce a 2 stejnopisy obdrží příjemce.

4.

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle článku IV. odst. 7. smlouvy. Od okamžiku
podpisu smlouvy jsou smluvní strany svými projevy vázány.

5.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv
(CES) vedené převodcem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních
stranách, číselné označení smlouvy, datum jejího podpisu a text smlouvy. Smluvní strany
prohlašují, že skutečností uvedené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §
504 OZ a udělují svolení kjejich užití a zveřejnění bez stanoveníjakýchkoli dalších podmínek.

6.

V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů, tímto převodce potvrzuje, že uzavření smlouvy schválila Rada hlavního města Prahy
usnesením č. 1937 ze dne 2. 8. 2021.

7.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovánítěchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů zajistí převodce.

8.

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu
porozuměly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, že jim nejsou známy žádné důvody,
pro které by tato nemohla být řádně plněna, nebo které by způsobovaly její neplatnost a že se
nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.
Příloha: č. 1 — Předávací protokol

19 .10. 2021
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V Praze dne .............

Za převod

Za příjemce:

Hlavní město Praha
Ing. Lukáš Stránský
pověřený řízením odboru služeb MHMP

Měs ká část Praha - Libuš

gr. Jiří Koubek

