
sMLoUvA o REZÚprATNnm pŘuvoDu
č . -l4zoloŘú tzozo

Smluvní  strany

P evodce: St edoč estc kraj
í dlo: Zborovslcí  81/11, Pra}ra 5, PSČ  l50 2ltč o: 708 91 095

Zastoupen : JUDr. Jiffm Holubem, editelem

( í le jenjako,,P evodce" nastraně jedné ),

a

NabYvate} Centrum RoŽmitál pod T enš í nem, posltytovatel sociální ch služ ebSí dlo: Na pravedlnosti 589, 262 4zRož rritái pod T emš í nemtč o: +zlnng
Zastoupen : Ing.Halerrkovsk Luboš , editel
(dále jenjako ,,Nablnatel" no straně druhé ),

uzav elY dneŠ ní ho dne, měsí ce a roku, v souladu s ustanovení m 27 odst. 7 pí sm. a) zikona
é ,250l2000Sb., o rozPoč tov ch pravidlech uzemní ch rozpoč trl a sustanóvení mi zí kona
Č .89l20l2Sb., obč anslc zákoní k tuto smlouvu o beáplátné m pevodu (ddle jen ,,tatosmlotma"):

č Irlnekt.
P edmětsmlour,5l

1. P 9Yodce 
je v tuČ n m vlastní kem osobní ho automo-bilu :zr.rlš ky Peugeot 20? Active, bmva

Š edá metalí za,RZ:7AD 2259, rokvlroby 201l, č . karoserie: vrrwcŘrT6By030775, (dále
jen jako ,,Automobil'). Zť rstatková Í rodnota Automobilu je 30 096,00 Kč  vč etně zimni sady
pneumatik. Automobil je zaevidován p evodcem pod ev. ě. nrcnotn .

2. P evodce touto_ _smlouvou bezrlplatně p evádí  Automobil do v luč né ho vlastrictví
Nabyvatele, kter je do své ho vlastrictví  p [jí má.

3. P evodce p edal Nabyvateli Automobil společ ně s doklady
nezbyur mi kjeh9 pí ovozll, tj. zejmé na prť rkazu, s doklad
opojiš tění , s doklady o proveden ch tec
motorové ho vozidla a s klí č i. 

n .ec povinnou q bavou

č hnekII.
prohláš ení

l. P evodce ProhlaŠ uje, Že na Automobilu nevaznou ž ádnázástavní práva ani jiná pní va fietí ch
osob.
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1.

2. vatele se
nrěI Nab n ch

ktery je :";:risobilé m už í vrání .

ž e si Automobil prohlé dl, až e se á&rě seznámil
ej se vš emi souč astmi a p í sluš enství m v tomto
utomobil jebez viditeln ch č i jin ch zjevn ch
prohlaš uje, ž e shledal Automobil ve stavu

zPtisobilé m k ádn9mu uŽÍ vání  Nabyvatel se zaiazuje, ie bude Automobil vylž ivatv souladus č elem, pro kter byl p evodcemňí zen jako p í spěvková organizace p evódce.

. č Hnek III.
Nabytí  vlastnictví

1, NabYvatel nabude vlastnictví  kAutomobiiu dnem podpisu té to smlouvy oprávněn mizí sfupci obou smlurmí ch strarr.

č Hnek IV.

Nabyvatel je povinen 
"ful#"ffir3,: 

',"!i!l'illi:i H H* k č elu, pro kter bylňizen. P i PoruŠ ení  té to povinnosti je Prevódce oprávněn domáhat se wácení  majetku'nebojeho neoPrávněně vyuŽÍ vané  č ásti a _Nabyvate-l 
je povinen vrátit majetek nebo jeho

ryoPráYněně vYuŽÍ vanorr č ást urč enou P evodcem ňepiodleně po dorueeni pí semné  u!,zvyp evodce k vrácení  majetku nebojeho neoprávněně využ í vané  č ásti.

Pokud se stane majetek trva]e nepot ebn m, nabí dne ho Nabyvatel bez platně p evodci.
NeP ijme-li P evodce pí semnou nabí dku, m ž e Nabyvatel po p eáchozí m pi.e*ne. souhlasu
Pfuvodce P evé st majetek do vlastnictví  jiné  osoby ,u poá^in"k stanoven ch zňzovatelem.Pro P Í Pad vY azovrání  majetku ve smyslu p ediisri b ,ič "toi"tní  se Nábyvatel zauazu;e
PostuPovat Podle Pravidel stanoven ch P evodcem, s nimiž  je Nabyvatel sezruámen. Ujednání
tohoto ods avce se t ká i trvale nepoť ebné  č ásti majetku.

č Hnek V.
závé reí ná ustanovení

Právní  vztahY smluvní ch stran touto smlouvou neupravené  se í dí  obč ansk m ztákoní kem aostatní mi obecně závazn ,miprávní mi p edpisy.

Talo srrrl9uvanab vá platnosti a č innosti dnem její ho podpisu oprávněn mi zástupci obousmluvní ch stran.

Tato smlouva je vYhotovena ve Č ty ech stejnopisech , zticlňkaž dáze smlurmí ch stran obdrž í
Po dvou stejnoPisech. Tato smlouva n"poáteha zve ejnárí  v registru smluv, a to v souladu s
3 odst. 2 pí sm. h) zí kona ě.340D0l5 Sb., o registru smluv, v platné m znění .
UzavÍ eni té to smlouvy bylo schváleno usnesení m Rady St edoč eské ho kraje ě.068-03/2020ze dne 20. l- 2020. Tento právní  rikon t9loč eské Lo kraje splňuje vš echn} podmí nky,
stanovené  v ziákoně ě. 12912000 Sb., o krají cí ch (krajské  

- 

z iiení ), ve zněŘ pozdějš í ch
p edpisti.

2.

1.

2.

3,

4.
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5' ÚČastnícitéto smlouvy prohlašují,že smlo.uva odpovídá jejich pravé a svobodné vůti a žejiPodePisují Při Plném vědomí, lrosti jakéhokoliv
"áil"i;

a nikoliv
"
ť.ni u za nápadněnevýhodných podmínek, Na důkaz tohopřipojuji sve rni-astlotučnípoclpisy.

V Praze, 27 -02- 2
V Rožmitálu

mďíhíohrhlů
JUDr. Jifi Holub
editel K.ujského ťrad
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