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SMLOUVA O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU MOVITÝCH VĚCÍ 
 

Smluvní strany 
 
 
Mateřská škola, Praha 4, Mírového hnutí1680 
Mírového hnutí 1680 
149 00 Praha 4 
IČO:63833344 
zastoupená: Mgr. Hanou Lisecovou Zimovou 
(dále jen „převodce“) 
 
a 
 
Základní škola Praha 4  
Donovalská 1684 
149 00 Praha 4 
IČO:61388408 
zastoupená:Mgr. Pavlem Dittrichem 
(dále jen „nabyvatel“) 
 
Uzavřely, se souhlasem MČ Praha 11 jako zřizovatele převodce a nabyvatele a vlastníka movitých 
věcí převáděných touto smlouvou, smlouvu o bezúplatném převodu movitých věcí:  
 

I. 
1. Převodce jako příspěvková organizace má v užívání movité věci: 
DDHM 268 pružinové houpadlo jednomístné, pořízené 1.12.2010 v hodnotě 22.000 Kč 
DDHM 269 pružinové houpadlo dvoumístné, pořízené 1.12.2010 v hodnotě 34.800 Kč 
DDHM 270 kotva k houpadlu, pořízené k datu 1.12.2010 v hodnotě 3.600 Kč 
DDHM 271 pískoviště 4 x 4 m, pořízené k datu 1.12.2010 v hodnotě 39.600 Kč 
Uvedené sumy jsou pořizovací, za které byl majetek zakoupen. 
Celkem 4 ks majetku v celkové hodnotě 100.000 Kč  

 
 



2. Převodce bezúplatně převádí touto smlouvou movitou věc nabyvateli. 
 

3. Nabyvatel movitou věc přijímá do svého užívání. 
 
 

II. 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.8.2019 . 
 
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze na základě písemných dodatků k ní. 
 
3. Tato smlouva byla sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 

jednom. 
 

4. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající občanským 
zákoníkem. 

 
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřenou podle jejich svobodné vůle přečetly a 

s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy. 
 
6. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je veřejně přístupnou informací ve smyslu 

zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
 
 
V Praze dne       V Praze dne 
 
 
 
 
………………………………                        ……………………………… 
za převodce       za nabyvatele 

 


