SMLOUVA O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU MAJETKU
č.j.: HSAA 7578–11/2019
č. smlouvy nabývajícího: 21 044 0 00
podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o majetku státu“), a dle § 2055
a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „smlouva“)
Čl. 1
Smluvní strany
Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy
organizační složka státu
Se sídlem:
Sokolská 62, 121 24 Praha 2
Zastoupená:
plk. Ing. Luďkem Prudilem – ředitelem
IČO:
70886288
DIČ:
CZ70886288, není plátcem DPH
Kontaktní osoba:
nprap. Pavel Hozman, oddělení komunikačních systémů
E-mail:
pavel.hozman@hzspraha.cz
Tel.:
950 850 224, 775 968 335
(dále jen „převádějící“)
a
Městská část Praha - Kunratice
Se sídlem:
K Libuši 7/10, 148 00 Praha 4 - Kunratice
Zastoupená:
Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou
IČ:
00231134
DIČ:
CZ00231134
Kontaktní osoby:
Raphael Hädler, velitel JSDH; velitel@sdh-kunratice.cz; 608 808 331
Martin Kubát, referent dopravy; kubat@praha-kunratice.cz; 725 880 442
(dále jen „nabývající“)
(převádějící a nabývající dále společně jen jako „smluvní strany“ a každý z nich samostatně
jako „smluvní strana“)
Čl. 2
Předmět smlouvy
1. Česká republika je vlastníkem a převádějící jako organizační složka státu je příslušný
hospodařit s majetkem státu (dále jen „převáděný majetek“):
Název

#10495

Pořizovací
cena
4 950,00 Kč

Zůstatková
cena
---

#10496

4 950,00 Kč

---

Nomenklatura

Sériové číslo

Nabíječ jednonásobný HR5939 AB

061710062000

Nabíječ jednonásobný HR5939 AB

061710062000

1

Nabíječ jednonásobný HR5939 AB

061710062000

#10497

4 950,00 Kč

---

Nabíječ jednonásobný HR5939 AB

061710062000

#10498

4 950,00 Kč

---

061700138000

#10577

67 357,21 Kč

0,00Kč

061700139000

#10653

61 530,85 Kč

0,00Kč

061700139000

#10703

61 530,85 Kč

0,00Kč

061700139000

#10705

61 530,85 Kč

0,00Kč

Radiostanice vozidlová HT 6991DC Pegas

061700163000

#10826

80 117,94 Kč

0,00Kč

Radiostanice vozidlová HT 6991DC Pegas

061700163000

#10847

80 117,94 Kč

0,00Kč

Radiostanice vozidlová HT 6991DC Pegas

061700163000

#10877

80 117,94 Kč

0,00Kč

Mikrofon M9620CVAASM1G2-HC1094A

063500596000

#2181-13849

6 207,30 Kč

---

Mikrofon M9620CVAASM1G2-HC1094A

063500596000

#2181-13850

6 207,30 Kč

---

Mikrofon M9620CVAASM1G2-HC1094A

063500596000

#2181-13851

6 207,30 Kč

---

Mikrofon M9620CVAASM1G2-HC1094A

063500596000

#2181-13852

6 207,30 Kč

---

Radiostanice ruční SMART TR1021 DD
PEGAS
Radiostanice ruční Easy Plus TR1028DD
PEGAS
Radiostanice ruční Easy Plus TR1028DD
PEGAS
Radiostanice ruční Easy Plus TR1028DD
PEGAS

2. Převádějící bezplatně přenechává nabývajícímu převáděný majetek a nabývající ho přijímá
do svého užívání a vlastnictví, a to v souladu s § 22 odst. 3 zákona o majetku státu.
3. Důvodem převodu převáděného majetku na nabývajícího je, že pro převádějícího se stal
převáděný majetek pro plnění svých úkolů ve smyslu § 14 odst. 7 zákona o majetku státu
trvale nepotřebným. Zároveň jeho stav umožňuje jeho další využití jinými organizačními
složkami státu nebo státními organizacemi, popř. nestátními subjekty na základě rozhodnutí
ředitele HZS hl. m. Prahy č. j.: HSAA–7578-1/2019 ze dne 5. srpna 2019.
Čl. 3
Práva a povinnosti
1. Nabývající prohlašuje, že před sepsáním této smlouvy se dostatečně seznámil se stavem
převáděného majetku, který je v tomto stavu schopen zabezpečit jeho potřeby.
2. Převádějící prohlašuje, že převáděný majetek převádí nabývajícímu, jak stojí a leží
a v souladu s ustanovením § 1918 občanského zákoníku, neodpovídá za jeho vady.
3. Nabývající se zavazuje, že nebude uplatňovat u převádějícího nárok na reklamaci
převáděného majetku, jakož i nárok na provádění dalších služeb spojených s jeho užíváním.
4. Nabývající se zavazuje využít převáděný majetek ve veřejném zájmu.
5. Převádějící a nabývající se dohodli, že dnem protokolárního převzetí převáděného majetku
přechází vlastnické právo a nebezpečí škody na nabývajícího; tímto dnem přecházejí na
nabývajícího veškerá práva a povinnosti, vážící se k převáděnému majetku.
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6. Předávající prohlašuje, že převáděný majetek není zatížen žádnými dluhy, věcnými
břemeny ani jinými právními nároky a že mu není známa taková závada, na kterou by měl
povinnost nabývajícího upozornit nad rámec předávacího protokolu.
7. Nabývající je povinen neprodleně po převzetí převáděného majetku odstranit veškeré
nápisy a znaky spojující převáděný majetek s převádějícím.
Čl. 4
Termín a místo plnění
1.

Nabývající fyzicky a protokolárně převzal převáděný majetek na základě smlouvy
o výpůjčce, dle ustanovení § 2193 a násl. občanského zákoníku, která byla uzavřená v
Praze dne 31. května 2019.
Čl. 5
Závěrečná ustanovení

2.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž převádějící obdrží dva (2) výtisky
a nabývající jeden (1) výtisk.

3.

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, vzestupnou číselnou řadou
číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

4.

Smluvní strany se dohodly, že není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva
a povinnosti smluvních stran občanským zákoníkem a zákonem o majetku.

5.

Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je jim jasný a srozumitelný a je projevem
jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

6.

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů).

7.

Touto smlouvou se ruší smlouva o výpůjčce, dle ustanovení § 2193 a násl. občanského
zákoníku, která byla uzavřená v Praze dne 31.května 2019.

8.

Smluvní strany berou na vědomí, že MČ Praha - Kunratice je subjektem, na něhož se
vztahuje uveřejňovací povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon
o registru smluv“), a smlouva podléhá zveřejnění dle tohoto zákona, případně dalších
právních předpisů ukládajících stejnou či obdobnou povinnost. Zveřejnění provede MČ
Praha- Kunratice.

9.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a dle § 6
odst. 1 zákona o registru smluv nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru
smluv.
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10. V souladu s ustanovením § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve
znění pozdějších předpisů, tímto MČ Praha - Kunratice potvrzuje, že uzavření této smlouvy
bylo schváleno usnesením ze 137. zasedání porady starostky ze dne 21. 12. 2021.
11. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální
evidenci smluv (CES) vedené MČ Praha - Kunratice, která obsahuje údaje o smluvních
stranách, číselné označení, datum podpisu a text.
12. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
13. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním této
smlouvy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne ……………………

V Praze dne…………………

….................................................
plk. Ing. Luděk Prudil
ředitel HZS hl. m. Prahy
převádějící

….............................................
Ing. Lenka Alinčová
starostka MČ Praha- Kunratice
nabývající
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