SMLOUVA O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU MOVITÉHO MAJETKU
č. SMLN 0083/2019 za převodce
č. za nabyvatele

Smluvní strany
Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem:
Barborská ulice 51-53, 284 01 Kutná Hora
zastoupená:
Janou Šorfovou, ředitelkou
IČ:
00069922
(dále jen „převodce“)

a

Oblastní nemocnice Kladno, a. s.,
Nemocnice Středočeského kraje
se sídlem:
zastoupená:

Vančurova 1548, 272 59 Kladno

IČ: 27256537
(dále jen „nabyvatel“)
uzavírají tuto smlouvu o bezúplatném převodu movitého dlouhodobého hmotného majetku:

I.
Předmět smlouvy
1. Převodce touto smlouvou s účinností ode dne jejího podpisu převádí ze svého vlastnictví do
vlastnictví nabyvatele movitý dlouhodobý hmotný majetek: parkovací systém/automat –
inv. číslo: 02200107, který nabyvatel potřebuje ke své činnosti.
2. Pořizovací hodnota převáděného movitého dlouhodobého hmotného majetku činí celkem
573 959,23 Kč včetně DPH. K datu 30. 6. 2019 činí oprávky tohoto převáděného majetku
153 554,00 Kč a zůstatková hodnota 420 405,23 Kč. Karta dlouhodobého hmotného movitého
majetku je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
3. Nabyvatel přejímá majetek uvedený v odst. 1 tohoto článku s účinností od 1. července 2019 do
svého vlastnictví.

II.
Nakládání s majetkem
1. Při nakládání s majetkem, který
směrnicemi zřizovatele.

bezúplatně nabyl touto smlouvou, se nabyvatel řídí

2. Pokud se stane majetek, který bezúplatné nabyl touto smlouvou, pro nabyvatele trvale
nepotřebný, je povinen ho přednostně nabídnout bezúplatně zřizovateli.

III.
Závěrečná ustanovení
1. K bezúplatnému převodu movitého hmotného dlouhodobého majetku bylo vydáno souhlasné
stanovisko Mgr. Karla Horčičky, MPA, radního pro oblast kultury a památkové péče dne 17.
května 2019, které je uvedeno v příloze č. 2 smlouvy.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 stejnopis obdrží
převodce a 1 stejnopis nabyvatel.

Přílohy:
1. Kopie Karty dlouhodobého hmotného movitého majetku
2. Kopie Stanoviska k návrhu na vyřazení majetku a souhlas s vyřazením nepotřebného majetku
bezúplatným převodem č. j.: sine/2019/KUSK

V Kutné Hoře dne

V Mladé Boleslavi dne

………………………………………
za převodce

……………………………………

Jana Šorfová

ředitelka
Galerie Středočeského kraje,
příspěvkové organizace

za nabyvatele
Ing. Jaromír Bureš
předseda představenstva

