
Smlouva o bezúplatném převodu majetku

Smluvní strany:

l.

2.

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kra,je
se sídlem Kaplířova 9, 320 68 Plzeň
zastoupená brig. gen. Ing. Františkem Pavlasem, ředitelem
IČ: 70883378
ID DS: p36ab6k

dále jen ,,převádějící"

Město Blovice
se sídlem Masarykovo náměstí 143. 33 6 01 Blovice
zastoupená Be. Robertem Zelenkotl, starostotl
IČ: 00256455
DIČ: CZ00256455
id ds: dv8bxph

dále jen ,,přejíniající"

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o bezúplatném převodu majetku
I0

(l) převádějící je organizační složkou státu příslušnou k hospodaření s movitým
majetkem státu:

l. Radiostanice ruční RA 1711
HT 6098 EASY PLUS (účet 022)
nomenklaturní číslo: 061700168000
hlavní číslo: 10600592
výrobní číslo: #044102378
pořizovací hodnota: 62 875,79 KČ
oprávky k 31.07.2019: 60 225,00 KČ
zůstatková cena k 31.07.2019: 2 650,79 KČ
měsíční odpis: 12,00 Kč

2. Radiostanice ruční RA 1711
HT 6098 EASY PLUS (účet 022)
nomenklaturní číslo: 061700168000
hlavní číslo: 10600581
výrobní číslo: #044102913
pořizovací hodnota: 62 875,79 KČ
oprávky k 31.07.2019: 60 225,00 KČ
zůstatková cena k 31.07.2019: 2 650,79 KČ
měsíční odpis: 12,00 Kč i
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3. Radiostanice vozidlová M9610 CS G1 (účet 022)
nomenklaturní číslo: 061700237000
hlavní číslo: 10600216
výrobní číslo: #043304829
pořizovací hodnota: 60 428,56 KČ
oprávky k 31.07.2019: 54 173,00 KČ
zůstatková cena k 31.07.2019: 6 255,56 KČ
měsíční odpis: 69,00 Kč

4. Souprava montážní HT 6159 AAA01 (účet 028)
nomenklaturní číslo: 061740028000
výrobní číslo: 78
pořizovací hodnota: 14 042,95 KČ

5. Nabíječ jednonásobný HR 5939 (účet 028)
nomenklaturní číslo: 061710236000
výrobní číslo: #02003890230
pořizovací hodnota: 5 010,73 KČ

(2) Na základě Rozhodnutí ředitele HZS Plzeňského kraje č.j.: HSPM-2823-4/2019 ÚE
ze dne 15. července 2019 učiněného v souladu s ustanovením § 14 odst. 7 zákona Č.219/2000
Sb. o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, je
tento movitý majetek pro převádějícího trvale nepotřebný.

(3) O movitý majetek státu uvedený v ČI. I odst. l této smlouvy neprojevila zájem jiná
organizační složka státu na základě Širší nabídky učiněné převádějícím dle ustanovení
§ 19c odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb.

II.

(l) Obsahem této smlouvy je bezúplatný převod movitého majetku uvedeného v ČI. I
odst. l této smlouvy.

(2) Předmět smlouvy je evidován na Krajském ředitelství HZS Plzeňského kraje v účetní
hodnotě 205 233,82 KČ.

(3) Veřejný zájem spočívá ve skutečnosti, že přejímající bude předmět této smlouvy
užívat pro potřeby jednotky SDH, již je ze zákona povinen zřizovat.

III.

(l) převádějící prohlašuje, že na předávaném majetku neváznou žádná práva a nároky
třetích osob ani jiné právní vady.

(2) Přejímající prohlašuje, že je mu stav předávaného majetku znám, a že jej v tomto
stavu přejímá.

(3) Přejímající si je vědom, že předávaný majetek je zastaralý.
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IV.

Smluvní strany sjednávají, že změna vlastnictví k předmětu smlouvy nastala dnem
podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.

V.

(l) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím
obsahem souhlasí.

(2) Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu,
z nichž po jednom obdrží převádějící a přejímající.

(3) Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. l 10/2019 Sb.,
o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů).

V Plzni dne 28 -08- 2019
i Hasičský záchranný sbor

l

brig, gen. Ing. František Pavlas
ředitel HZS Plzeňského kaje

V Blovicích dne 2g .,c? 2oq

Bc. Robert Zelenka
starosta města Blovice
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