
SMLOUVA O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU SPRÁVY SVĚŘENÉHO MAJETKU

vřená podle ustanovení § 1746. odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů

V

Cl. 1
Smluvní strany

Městská část Praha 17
se sídlem:
IČ:

V

D1C:
zastoupená:
Kontaktní osoba:

(dále jen „převádějící”)

Žalanského 291 /12b, 163 00 Praha 6 - Řepy
00231223
CZ00231223
Mgr. Jitkou Synkovou, starostkou
Lubomír Spálenka. velitel jednotky Sboru dobrovolných hasičů 
Praha - Řep v

a

Městská část Praha 13
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zastoupená:
Kontaktní osoba:

(dále jen „nabývající”)

Sluneční náměstí 2580/13. 158 00 Praha 5 - Stodůlky
00241687
CZ00241687
íng. Davidem Vodrážkou, starostou
Filip Jordák, velitel jednotky Sboru dobrovolných hasičů
Praha-Třebonice

v

Cl. 2
Předmět smlouvy

1. Převádějící prohlašuje, že je mu svěřena správa Speciálního automobilu cisternového. 
Cisternová stříkačka, tovární značka: Tatra T 815 PR 2 25 235 6X6.1, registrační značka 
AT0786, VIN: 59431, Technický průkaz série CJH č. 411829, se vstupní cenou dle účetní 
evidence 726.715,50 Kč (Zůstatková cena bude uvedena na kartě majetku, který bude přílohou 
č. 1 této smlouvy), který je ve vlastnictví hlavního města Prahy se svěřenou správou Městské 
části Praha 17, která k vozidlu vykonává vlastnická práva a jako laková je uvedena 
v technickém průkazu jako vlastník vozidla.

2. Převádějící bezplatně přenechává nabývajícímu ve veřejném zájmu vozidlo uvedené v odst. 1 
a nabývající ho přijímá a přejímá do své svěřené správy, k zásahové činnosti jednotky Sboru 
dobrovolných hasičů městské části Praha - Třebonice.

3. Důvodem převodu vozidla na nabývajícího je. že pro převádějícího se stal majetek trvale 
nepotřebným na základě rozhodnutí Rady Městské části Praha 17, č. usnesení Us RMČ 
000442/2018 ze dne 21.11.2018 a nabývající o něj projevil zájem.



Cl. 3
Práva a povinnosti

1. Nabývající prohlašuje, že se s vozidlem seznámil a zná jeho technický stav. Vozidlo je 
pojízdné a jeho stav odpovídá stáří a počtu najetých kilometrů. STK platná do června roku 
2019. Počet najetých kilometrů: 16.955.

2. Převádějící je povinen předat nabývajícímu všechny klíče veškeré doklady potřebné k 
provozu, registraci a převodu vozidla spolu s předáním vozidla a je povinen poskytnout 
veškerou potřebnou součinnost při převodu vozidla na nabývajícího.

3. Převádějící a nabývající se dohodli, že dnem protokolárního převzetí vozidla přechází svěřená 
správa a nebezpečí škody na nabývajícího: tímto dnem přecházejí na nabývajícího veškerá 
práva, povinnosti a užitky, vážící se k vozidlu.

4. Nabývající je povinen za vozidlo zaplatit poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a 
odstranění vybraných aulo vraků podle § 37c zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5. Předávající prohlašuje, že předávané vozidlo není zatíženo 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.

6. Vozidlo smí být k provozu na pozemních komunikacích a k zásahové činností používáno po 
vykonání řádné technické kontroly a po odstranění všech provozních závad. Úkony uvedené 
v tomto odstavci budou provedeny na náklady nabývajícího.

7. Nabývající je povinen neprodleně po převzetí vozidla odstranit veškeré nápis}' a znaky 
spojující vozidlo s předchozím svěřeným správcem.

ČI. 4
Termín a místo plnění

1. Vozidlo bude předáno v areálu hasičské zbrojnice jednotky Sboru dobrovolných hasičů 
v Praze - Řepích na adrese Žalanského 1721, Praha 17.

2. Nabývající je povinen fyzicky a protokolárně převzít majetek nejpozději do 14 dnů od podpisu 
teto smlouvy.

3. Nabývající je povinen do 10 pracovních dnů od převzetí vozidla zajistit v registru vozidel jeho 
převod na nového svěřeného správce.

Protokol o převodu jsou povinni podepsat pověření zástupci obou stran v den předání vozidla.
Za Městskou část Praha 17 je pověřen pan Lubomír Spálenka. Za městskou část Praha 13 je
pověřen pan Filip Jordák, velitel jednotky Sboru dobrovolných hasičů Praha-Třebonice.

ČI. 5
Závěrečná ustanovení

l. Smlouvaje vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž převádějící obdrží tři výtisk} a nabývající 
tři výtisky.



2. Registraci smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí nabývající, který se současně 
zavazuje informovat převádějícího o provedení registrace a zašle druhé smluvní straně kopii 
potvrzeni správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté. kdy 
sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové 
schránky nabývajícího (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení 
registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).

3. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoli omezení 
zveřejněna na oficiálních vvebových stránkách Městské části Prahu 17 i Městské části Praha 
13 na síti Internet, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, 
že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 
a § 2985 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a udělují svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

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

5. Převádějící a nabývající prohlašují, žc obsah smlouvy je jim jasný a srozumitelný a je 
projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

7. Nedílnou součástí této smlouvy je protokol o předání předmětu převodu.

8. Na základě ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hl. městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s usnesením Rady Městské části Praha 17 č. 000442/2018 ze dne 
21.11.2018 se osvědčuje právní úkon spočívající v uzavření smlouvy o převodu, správy 
majetku Speciálního automobilu cisternového, Cisternová stříkačka, tovární značka: Tatra T 
815 PR 2 25 235 6X6.1, registrační značka AT0786, VIN: 59431, od Městské části Praha 17 
na Městskou část Praha 13 určený k zásahové činnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů 
Praha-Třebonice a potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

Na základč dikce § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze v platném znční a v souladu s usnesením RMČ 
č Us RMČ 000442/2018 ze dne 21.11.2018 se osvědčuje právní úkon spočívající v uzavřeni výše uvedené smlouvy 
a potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

V Praze dne 0 6 1? - 2018

čření členové /.astupite Praha 17



DOLOŽKA

Pctvrzujeme ve smyslu §43 z.č.131/20QG$b. v platném zněni, 
ze byly splněny podmínky pro platnost právního úkonu 

v ::u::du o usnesením RWČ č. Žjhfe ze dře ‘ H?


