
darovací smlouva

uzavřená podle ustanovení § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
ve znění pozdějších předpisů

v
Cl. 1

Smluvní strany

Městská část Praha 13
se sídlem:
IČ:

DIČ:
zastoupená:

(dále jen ..předávající")

a

Obec Nenačovice
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zastoupená:

(dále jen „nabývající")

v
Cl. 2

Předmět smlouvy

1. Předávající prohlašuje, že je mu svěřena správa Speciálního hasičského automobilu (dále jen 
„vozidlo"), typ: LIAZ 101.860, tovární značka: KAROSA, obchodní označení KAROSA 
CAS K 25 - L 101. VIN: L2FA0221, registrační značka AT 5769. Technický průkaz série UI 
751236. se vstupní cenou dle účetní evidence 638.631,- 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 13, která k vozidlu vykonává 
vlastnická práva a jako taková je uvedena v technickém průkaz a jako vlastník vozidla, to vše 
v souladu s § 34 zák. č. 131/2000 Sb.. o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů.

2. Předávající bezplatně přenechává nabývajícímu ve veřejném zájmu vozidlo uvedené v.odst. I 
a nabývající ho přijímá a přejímá do svého vlastnictví, k zásahové činnosti jednotky Sboru 
dobrovolných hasičů obce Nenačovice.

Nenačovice 59, 266 01 Beroun
00509779
CZ00509779
Ing. Lubomírem Sochrem, starostou

Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha -• Stodůlky
00241687
CZ00241687
fng. Davidem Vodrážkou, starostou



3. Důvodem převodu vozidla na nabývajícího je skutečnost, že pro předávajícího se stal majetek 
trvale nepotřebným na základě rozhodnutí Rady Městské části Praha 13. č. usnesení 
0229/2019 ze dne 27. 05. 2019 a nabývající o něj projevil zájem.

V

Cl. 3
Práva a povinnosti

1. Nabývající prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy se s vozidlem seznámil a jc mu znám jeho 
technický, faktický i právní stav a jako lakový jej přebírá do svého vlastnictví. Vozidlo je 
pojízdné a jeho stav odpovídá stáří a počtu najetých kilometrů. STK platná do dubna roku 
2020. Počet najetých kilometrů 31.560.

2. Předávající 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.

1 Předávající a nabývající se dohodli, že dnem protokolárního převzetí vozidla přechází 
vlastnictví 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 autovraků podle § 37e zákona ě. 185/2001 S., o odpadcích a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5. Předávající prohlašuje, žc předávané vozidlo není zatíženo žádnými dluhy, věcnými břemeny 
ani jinými právními nároky a že mu není známa laková závada, na kterou by měl povinnost 
nabývajícího upozornit nad rámec předávacího protokolu.

6. Vozidlo smí k provozu na pozemních komunikacích a k zásahové činnosti používáno po 
vykonání řádné technické kontroly a po odstranění všech provozních závad. I,'kóny uvedené 
v tomto odstavci budou provedeny na náklady nabývajícího.

7. Nabývající je povinen neprodleně po převzetí vozidla odstranit veškeré nápisy a znaky 
spojující vozidlo s předchozím vlastníkem.

ČI. 4
Termín a místo plnění

1 Vozidlo bude předáno v areálu hasičské zbrojnice jednotky Sboru dobrovolných hasičů 
v Praze - Třcbonicích.

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

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

Protokol o převodu jsou povinni podepsat zástupci obou stran v den předání v ozidla.



v
Cl. 5

Závěrečná ustanovení

!. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, /nichž předávající obdrží tři výtisky a 
nabývající tři výtisky.

2. Registraci smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb.. zajistí předávající, který se současně 
zavazuje informoval nabývajícího o provedení registrace a zašle druhé smluvní straně kopii 
potvrzení 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 vysloveně souhlasí, že tato smlouva může hýl bez jakéhokoli omezení 
zveřejněna na jejích oficiálních webových stránkách na síti Internet, a to včetně všech 
případných příloh a dodatku. 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 zněni, a udělují svolení k jejich užití a zveřejněni bez stanovení 
jakýchkoli dalších podmínek.

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

5. Předávající a nabývající prohlašují, že obsah smlouvy je jim jasný á srozumitelný a jc 
projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejich podpisu oběma smluvními stranami.

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

DOLOŽKA:
V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb.. o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto 
Městská část potvrzuje, žc tato smlouva (dodatek) se uzavírá na základě usnesení č. UR 0229/2019 
Rady MČ Praha 13 ze dne 27. 05. 2019

V Praze dne: 3. 06. 2019 20 I9 V Nenačovieích dne: &..L.....2019



DOLOŽKA
PCtwzujeme ve smyslu §43 z č. 131/2000Sb. v platném znění.
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\c 1

Evidenční karta majetku
IČO: 00241687 - Městská část Praha 13

Sluneční nám. 2580/13, 15800, Praha 5 
NS 00241687 - HČ MC13

Sírami I

Haium llMJS’uh? 

t as: tu *8 M

Evidenční karta: DHM

Stav: Evidence Typ evidence: UCT Druh evidence: V Způsob evidence: UNO

Druh: DIJM2 iVlat. číslo: 29.10.59

Invent, číslo: 270002 Klasifikace: 29.10.59

Evidenční číslo: Název: Motorová vozidla pro zvláštní učely j n.

Výrobní číslo: SPZ AT 57-69 Tech. název: Požární voz. LIAZ CAS 25K

Sériové číslo: NS: 00241687

Šarže:

Dat. pořízení: 01.01 200.3 Evidenční 5 Kód pořízení: 0
středisko: 1

Dat. zařazení: 01.01.2003 Budova: j Způsob využití: 0 Neurčeno

Dat. vyřazení: 00.00.0000 Segment budovy: 1 Kód vyřazení: 0

Rok výroby: Místnost: j Akce:

Třída: Referát: Neurčeno 1

Zodpovídá: Nikdo i

Su/Au poř. 0420000 ínv. číslo souboru:

Su/Au evi. 0220067 Název souboru:

Su/Au opr. 0820067 Poznámka: Trobonice 1

Účetní cena: 638 63 f .00 jPočet MJ: 1.000

Částka DPH: 0.00 Pořizovací cena: 638 631,001

Odpočet DPH: 0,00 Reálná cena: 0.00 j

Celková cena s DPH: 638 631.00 Opravná položka; D.OOlTransfcr: 0,00

Odpis: u

Vst. cena: 638 631.00 Poslední odpis: 221.00

Oprávka: 628 686,00 Obd. posl. odpisu: 2019/4

Zůstatková cena: 9 945,00 Rok těch. zhod: 0

Odpis v akt. roce: 884.00 Akt. rok odpisu z ZVC: 0

Rok poč. odpisu: 0 Počet roku přerušeni 0

Akt. rok odpisu: 17 Počet roku přerušení ZVC: 0

Typ odpisu: UVUJRov Sazba: 5.00% S
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