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. Moravskoslezský kraj \ *
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem
ICQ: 70890692
DIC: (270890692
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

(dále jen „dárce“)

. Město Kopřivnice V
se sídlem: Stefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
zastoupeno: Ing. Miroslavem Kopečným, starostou
ICQ: 00298077
DIC: (VZZ00298077
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1767241349/0800

(dále jen „obdarovaný“)

II.
Základní ustanovení

. Tato smlouva je uzavřena dle 5 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 2ákoník“); práva a povinnosti stran
touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené včl. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavření smlouvy.

III.
Předmět smlouvy

Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem níže uvedeného majetku:

Počet Účetní hodnota Účetní hodnota
Druh majetku ks 1 ks celkem

(vč. DPH) (vč. DPH)
Protipožární úniková kukia Dr'áger Parat 4 4.404,40 Kč 17.617,60 Kč

Termokamera Dráger UCF 7000, vč. v „
říslušenství 1 141.867,27 KC 141.867,27 Kc

Celkem 5 159.484,87 Kč

Dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věcem uvedeným vodst. 1 tohoto článku
smlouvy (dále jen „předmět daru“) obdarovanému. Obdarovaný tento dar přijímá.

Účetní hodnota předmětu daru činí 159.484,87 Kč (slovy: sto padesát devět tisíc čtyři sta
osmdesát čtyři korun českých osmdesát sedm haléřů).
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, IV.
Učel smlouvy

Účelem této smlouvy je dovybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce speciální
technikou potřebnou pro činnost složek integrovaného záchranného systému při ochraně
obyvatel.

V.

Převod vlastnictví

. Vlastnictví k předmětu daru se převádí na obdarovaného okamžikem předání předmětu
daru dárcem obdarovanému.

O předání předmětu daru bude vyhotoven předávací protokol.

VI.

Stav předmětu daru

Obdarovaný se seznámil se stavem předmětu daru a potvrzuje, že na něm neshledal
žádné vady, které by bránily jeho přijetí.

VII.
Práva a povinnosti obdarovaného

. Obdarovaný se zavazuje užívat předmět daru řádně a v souladu s účelem smlouvy dle
čl. IV této smlouvy.

Obdarovaný není oprávněn bez souhlasu dárce předmět daru převést do vlastnictví
jiného subjektu.

Poruší-li obdarovaný některou zpovinností uvedených vodst. 1 a 2 tohoto článku
smlouvy, je dárce oprávněn od smlouvy písemně odstoupit. Odstoupí-li dárce od této
smlouvy, je obdarovaný povinen předmět daru dárci bezodkladně vrátit ve stavu
s přihlédnutím k obvyklému opotřebení a se vším, co od dárce v rámci předání předmětu
daru obdržel.

VIII.

Závěrečná ustanovení

. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu sobsahem návrhu smlouvy dojde druhé
smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., ozvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon oregistru smluv“), jinak. Vtakovém
případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři vyhotovení obdrží dárce
a jedno vyhotovení obdarovaný.

Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými
a vzestupně číslovanými dodatky ktéto smlouvě, které budou výslovně za dodatky této
smlouvy označeny.
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Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
vregistru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu
se zákonem Moravskoslezský kraj.

6. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere
obdarovaný na vědomí a výslovně souhlasí stím, že smlouva včetně příloh a případných
dodatků bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje.
Smlouva bude zveřejněna po anonymizaci provedené vsouladu splatnými právními
předpisy.

7. Osobní údaje obsažené vtéto smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány
pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; kjiným účelům
nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při
zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace
o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách
Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

8. Doložka platnosti právního jednání dle Š 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 0 uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo
kraje svým usnesením č. 11/1198 ze dne 13. 3. 2019.

9. Doložka platnosti právního jednání dle 5 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 0 uzavření této smlouvy rozhodla rada města
svým usnesením č. 296 ze dne 09.04.2019.

Z3 „ES. 2319

V Ostravě dne .................. V Kopřivnici dne 23.04.2019

za dárce za
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. Ing. Miroslav

hejtman Moravskoslezského kraje starosta


