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V , Stejnopis č.: /

SMLOUVA O PREVODU SPRAVY MAJETKU

č. INO/61/01/010517/2019

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 16 obecné závazné vyhlášky hlavního města

Prahy č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění

ozdě'ších řed isů dále 'en„v hláška“)

p ] p p ( ] y Městská část Praha-Kunratice

   

  

 

    

 

 

 

me21
Doručeno: 04 10 2019

Hlavnim městem Prahou 19 045 0 00

se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 233.1 *)?th

zastoupeným: Mgr. Lenkou Němcovou, ředitelkou odboru SML MHMP
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DIČ: CZ00064581 mc35es713fc353

jako „převodce“

a

Městskou částí Praha - Kunratice

se sídlem K Libuši 7, 148 00 Praha 4

zastoupenou: Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou MČ Praha - Kunratice

IČO: 00231134

DIČ: CZ00231134

jako „příjemcc“

I.

1. Předmětem této smlouvy je bezúplatný převod správy vstupní cedule k fltparku, která se

nachází na pozemku parc.č. 1542/2 k. ú. Kunratice.

Vstupní cedule má rozměr 1000 x 750 mm a byla vyrobena z plechu o tloušťce minimálně

2 mm. Stojany byly nainstalovány na betonové patky pomocí chemických kotev. Materiál

stojanu je ocelový profil s nerezovou úpravou. Cedule se skládá ze čtyř částí — poli,

přičemž pole v horní polovině cedule a dále levé spodní a pravé spodní pole jsou vždy

grafikou a textem stejná. Čtvrté pole, uprostřed spodní poloviny cedule, je odlišné. Je zde

umístěno logo městské části text V rozsahu 450 znaků.

2. Na základě této smlouvy převádí převodce na příjemce správu vstupní cedule k íitparku

v ceně 9 820 Kč bez DPH, 11 882,20 Kč včetně DPH, vlastnické právo bude nadále

svědčit hl. m. Praze.

Zakázka výroby a instalace vstupní cedule byla zadána firmě Workout Europe s.r.o.,

Prorektorská 662/2, 10800 Praha 10, ICO: 05372356 odborem SVC MHMP na základě

výběrového řízení.
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4. Přijetí správy vstupní cedule k titparku bylo schváleno na poradě starostky Městské části

Praha — Kunratice č. 12 ze dne 6. a 12.2.2019.

II.

1. Obě smluvní strany prohlašuji, že se seznámily s hodnotou vstupní cedule k iitparku a

konstatuji, že tato pořizovací cena splňuje podmínky dle ust. § 16 vyhlášky.

2. Příjemce prohlašuje, že je mu znám stav vstupní cedule k fítparku, že jej v tomto stavu

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

této smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že bude po podpisu této smlouvy uzavřen předávací protokol

na předání a převzetí vstupní cedule k fitparku nejdéle do 31.12.2019.

III.

Obě smluvní strany si jsou vědomy povinnosti poskytovat informace dle znění zákona č.

106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějších předpisů a

souhlasí stím, aby veškeré informace obsažené V této smlouvě byly sděleny třetím

osobám, pokud o ně požádají.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální

evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná, a která obsahuje

údaje o smluvních stranách, text této smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum

jejího podpisu.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu

nazvaném „Přehled smluv uzavřených Městskou části Praha-Kunratice“ vedeném

městskou částí, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné

označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato

smlouva může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách

Městské části Praha—Kunratice na síti Internet (www.praha—kunratice.cz), a to včetně

všech příloh a případných dodatků.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní

tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv

dalších podmínek.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními

stranami. Smlouva je vyhotovena vosmi stejnopisech, znichž čtyři stejnopisy obdrží

převodce a čtyři stejnopisy příjemce. Smlouva je uzavřena na základě svobodné a vážně

vůle smluvních stran a na důkaz toho připojují své podpisy. Smlouva nebyla ujednána

v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům.

V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění

pozdějších předpisů, tímto hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření této smlouvy

schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. 1810 ze dne 26.8.2019.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily a že jim nejsou známy

žádné důvody neplatnosti této smlouvy.

VPraze dne 4-19-2019 15 m 2mg

Za převodce:

...............................] .___\_—\

Mgr. Lenka Němcová / » Ing. Lenka Alinčová

Za příjemce: _"-
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