SMLOUVA O PŘEVODU SPRÁVY
MAJETKU
uzavřená dle § 51 občanského zákoníku v platném znění, v souladu s § 16 obecně závazné
vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. města Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění změn
a doplňků (dále jen „vyhláška“), níže uvedeného dne, měsíce a roku
mezi následujícími smluvními stranami
Smluvní strany:
1. Městská část Praha-Kunratice
se sídlem K Libuši 7, Praha 4 – Kunratice, 148 00
zastoupená starostkou Ing. Lenkou Alinčovou
IČO: 00 231 134
DIČ: CZ00231134
Ident. ekonomického subjektu: ČSÚ čj. 157/04-3120 z 15.3.2004
dále jen Praha-Kunratice
a
2. Městská část Praha-Velká Chuchle
Se sídlem U Skály 262/2, Praha 5 - Velká Chuchle, 159 00
zastoupená starostkou Mgr. Lenkou Felix
IČ: 00 23 11 85
DIČ: CZ00231185
Ident. ekonomického subjektu: ČSÚ čj. O-JL-0426-04/E z 15.12.2004
dále jen Praha-Velká Chuchle

1.1.

2.1.

2.2.

Článek 1.
Předmětem této smlouvy je převod správy movitých věcí, Cisternová automobilová
stříkačka CAS 32-Tatra T 815, RZ 2AH 6928, jejíž specifikace je uvedena v příloze č.
1, která je nedílnou součástí této smlouvy, a to z MČ Praha-Kunratice na MČ PrahaVelká Chuchle.
Článek 2.
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s cenou převáděné movité věci, která
je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy a konstatují, že tato pořizovací cena splňuje
podmínky dle § 16 vyhlášky.
MČ Praha-Velká Chuchle prohlašuje, že je jí znám stav převáděné movité věci, že ji
v tomto stavu přijímá a zavazuje se ji využít k zajištění vybavení Sboru dobrovolných
hasičů.
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

MČ Praha-Kunratice bere současně na vědomí, že MČ Praha-Kunratice uzavřením
této smlouvy ztrácí možnost jakkoli disponovat s převáděnou movitou věcí, a že ji do
30 dnů od uzavření této smlouvy vyvede z účetní a majetkové evidence.
MČ Praha-Kunratice sděluje MČ Velká Chuchle, že k dokladovému a fyzickému
převzetí převáděných movitých věcí je pan David Běhunek, velitel jednotky SDH
Praha-Kunratice.
MČ Praha-Velká Chuchle sděluje MČ Praze-Kunratice, že k dokladovému a
fyzickému převzetí převáděných movitých věcí je pan Zdeněk Nedvěd, velitel
jednotky SDH Praha-Velká Chuchle.
Smluvní strany k jednání o realizaci této smlouvy zmocňují:
- Praha-Kunratice:
Ing. Lenku Alinčovou – starostku MČ
- Praha-Velká Chuchle:
Mgr. Lenku Felix – starostku MČ
Článek 3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Pokud některé právní vztahy mezi smluvními stranami tato smlouva neupravuje, řídí
se ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními normami ČR.
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana
obdrží po dvou stejnopisech.
Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného
dodatku.
Smlouva je uzavřena svobodně a vážně, podle pravé vůle účastníků, na důkaz toho
účastníci připojují níže své podpisy.
Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení 12. jednání Zastupitelstva MČ PrahaKunratice bod č. 10 ze dne 25.5.2020 a na základě usnesení 3. jednání Zastupitelstva
MČ Praha-Velká Chuchle bod č. 3/6-1b ze dne 22.6.2020.

V Praze dne: 13.7.2020

V Praze dne: 13.7.2020

Ing. Lenka Alinčová
starostka MČ Praha-Kunratice

Mgr. Lenka Felix
starostka MČ Velká Chuchle

.......................................................

..........................................................

Příloha č. 1 – Evidenční karta majetku
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