
SMLOUVA č.1/2020
o převodu správy majetku Olomouckého kraje uzavřená mezi 

příspěvkovými organizacemi Olomouckého kraje.

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková 
organizace
Aksamitová 557/8, 779 00 Olomouc 
IČ: 00849103 DIČ: CZ00849103 
Zastoupená ředitelkou: Ing. Andreou Rakovičovou 
Zřizovatel organizace: Olomoucký kraj
Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 946 

jako předávající

a

Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník, příspěvková organizace.
U Jatek 916, 79001 Jeseník 
IČ: 00495433
Zastoupená ředitelkou: PhDr. Silvií Pernicovou 
Zřizovatel organizace: Olomoucký kraj

jako přejímající

Zúčastněné strany této smlouvy se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a 
v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým 
krajem dohodly, že se touto smlouvou předává majetek Olomouckého kraje ze 
správy předávajícího, do správy přejímajícímu dle usnesení Rady Olomouckého 
kraje UR/92/30/2020 ze dne 4. 5. 2020.

Předmětem převodu je:

Malotraktor TZ 4K 14 rok 1991 výroby, v pořizovací ceně 62 010,00 Kč, 
EKIM 300549.
Radlice shrnovací rok výroby 1991 v pořizovací ceně 6 110,00 Kč, EKIM 
300173.
Návěs ANS 564 rok výroby 1994 v pořizovací ceně 20 300,00 Kč, EKIM 
300582.

zůstatková hodnota majetku je nulová.
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Tento majetek je ve vlastnictví Olomouckého kraje, na nějž přešel 
k 1.1.2003 v souladu se zák. č. 290/2002 Sb., kterým se mění zák. 
č. 157/2000 Sb., na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 
20. prosince 2002 č.j. OBŘ - 1975/2002.

1. Předávající a přejímající se dohodli, že za plnění sjednané dle této smlouvy 
(za převod správy) nebude poskytnuto peněžité plnění.

2. Důvodem převodu správy majetku je upotřebení přebytečného majetku ZZS 
OK pro jinou organizaci pod správou Olomouckého kraje.

3. Faktické předání a převzetí majetku provede zástupce předávajícího Jiří 
Holásek, vedoucí odd. provozu vozidel a MTZ a zástupce Hubert Krohmer, 
mistr SŠGaF. Protokol o převzetí bude přiložen ke smlouvě.

Přejímající se seznámil se stavem majetku. Bere na vědomí a souhlasí, že 
předávající nenese odpovědnost za případné vady, které by se na majetku 
kdykoliv později vyskytly.

4. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž předávající a přejímající 
obdrží po jednom.

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

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.

V Olomouci dne: , _ ni: „Mn V Jeseníku dne:
1 5 -05- 2020 1 c -05- ?n?l

Ing. Andrea Rakovičová 
ředitel ZZS Olomouckého kraje

PhDr. Silvie Pernicová 
ředitelka Střední školy 
gastronomie a farmářství Jeseník

Střední škola gastronomie 
a farmářství Jeseník «
U Jatek 8. 790 01 Jeseník

IČ: 00495433, DIČ: CZ00495433
tel.: 584 411 171, fax: 584 401 353
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