
Hasičský záchranný sbor Moravslµjsmzského Zraje

EVIDENCE SMLUV

'"" '"' 07Smlouva o bezúplatném převodu majetku poŕ.Cislo rok doba plnění

Převodce: Ev. číslo v SSD
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského krajč
sídlo: výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh
zastoupený: brig. gen. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D., MBA,

ředitelem HZS Moravskoslezského kraje
IČO: 70884561
(dále jen ,,převodce")

Nabyvatel:
Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace
sídlo: El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupený'
IČO: 00534188
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. Pr 938
(dále je ,,nabyvatel")

I.
Základní ustanovení

l. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o bezúplatném převodu majetku podle ustanovení
§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,občanský zákoník") a v souladu s ustanoveními § 43 odst. l zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském
záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném
sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb. (dále jen ,,zákon o HZS").

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu této smlouvy jsou v souladu s právní
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů
oznámí neprodleně druhé smluvní straně.

3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.

II.
Úvodní ustanovení

l. Česká republika je vlastníkem a Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje jako
organizační složka státu je příslušný hospodařit s tímto majetkem státu:

100 kusů kombinovaných filtrů Dräger A1B2E2K1HgNOCO-P3 v hodnotě 853,88 KČ
za 1 kus; celková hodnota tedy Činí 85.388 KČ (dále jen ,,majetek")

2. V návaznosti na usnesení vlády Č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu
s ČI. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území
České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
loznačovaný jako SARS-CoV-2/ na území České republiky nouzový stav, se v souladu
s § 43 odst. 3 zákona o HZS nepoužijí ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, upravující
rozhodování o nepotřebnosti, přednostní nakládání s majetkem České republiky ve prospěch
organizačních složek státu a státních organizací a podmínky týkající se bezúplatných převodů
vlastnictví na jiné osoby a bezúplatného užívání majetku České republiky jinými osobami.

III.
Předmět smlouvy

l. Předmětem této smlouvy je bezúplatný převod majetku do vlastnictví nabyvatele.
2. Vlastnické právo přechází na nabyvatele dnem fýzického předání a převzetí majetku.



IV.
Stav převáděného majetku

l. Obě smluvní strany prohlašují, že je jim znám skutečný stav převáděného majetku v době uzavření
této smlouvy a že jej nabyvatel v tomto stavu přijímá.

2. Nabyvateli nevyplývají z této smlouvy vůči převodci žádné nároky z vad, které se projeví na
převáděném majetku po uzavření této smlouvy.

V.
Účel smlouvy

Účelem bezúplatného převodu majetku podle této smlouvy je zajištění osobních ochranných prostředků
pro nabyvatele k plnění opatření v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru loznačovaný jako
SARS COV-2/, přičemž nabyvatel je povinen použít majetek výhradně k zajištění tohotQ účelu.

VI.
Předání a převzetí majetku

l. Majetek a doklady, které se k majetku vztahují, budou předány nabyvateli dne 27.03.2020 v sídle
nabyvatele.

2. o fýzickém předání a převzetí majetku a dokladů, které se k majetku vztahují, bude sepsán předávací
protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran.

VII.
Závěrečná ustanovení

l. Smluvní strany prohlašují, že si před uzavřením smlouvy vzájemně sdělily veškeré jim známé
skutkové a právní okolnosti, které by mohly být významné ve vztahu k uzavření této smlouvy nebo
k plnění z této smlouvy vyplývajícímu.

2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit formou písemných dodatků k této smlouvě, které budou
vzestupně Číslovány, výslovně označeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými
zástupci obou smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-
mailových či jiných elektronických zpráv.

3. Odpověď' některé ze smluvních stran podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo
odchylkou není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky
nabídky.

4. Vše, co bylo smluvními stranami dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi
smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.

5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly,
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, srozumitelně
a vážně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá ze smluvních stran
obdrží po jednom stejnopisu.

7. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním
v plném rozsahu. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí převodce. j
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