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SMLOUVA O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU
č. S-1480/OŘÚ/2020

Smluvní strany

Převodce: Středočeský kraj
Zborovská 81/11, Praha 5, PSČ 150 21 
708 91 095
JUDr. Jiřím Holubem, ředitelem 

(dále jen jako „Převodce “ na straně jedné),

Sídlo:
IČO:
Zastoupený:

a

Nabyvatel:
Sídlo:

Střední odborné učiliště Sedlčany, Petra Bezruče 364
Petra Bezruče 364, 264 80 Sedlčany 
14803844 
Ing. Jiří Kolín

(dále jen jako „Nabyvatel “ na straně druhé),

IČO:
Zastoupený:

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením § 27 odst. 7 písm. a) zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a s ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto smlouvu o bezúplatném převodu (dále jen „tato 
smlouva“):

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Převodce je výlučným vlastníkem osobního automobilu značky Škoda Fabia, barva modrá 
základní, RZ. 1AM 5829, č. karoserie: TMBBH25J7A3118397, (dále jen jako „Automobil44). 
Zůstatková hodnota Automobilu je 15 500,00 Kč včetně zimní sady pneumatik. Automobil je 
zaevidován Převodcem pod ev. č. 12/6/00100 .

2. Převodce touto smlouvou bezúplatně převádí Automobil do výlučného vlastnictví 
Nabyvatele, který je do svého vlastnictví přijímá.

3. Převodce předal Nabyvateli Automobil před podpisem této smlouvy společně s doklady 
nezbytnými kjeho provozu, tj. zejména s osvědčením o technickém průkazu, s doklady 
o pojištění, s doklady o provedených technických prohlídkách a s povinnou výbavou 
motorového vozidla a s klíči.

Článek II.
Prohlášení

1. Převodce prohlašuje, že na Automobilu nevážnou žádná zástavní práva ani jiná práva třetích 
osob.
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2. Převodce seznámil Nabyvatele se stavem Automobilu a prohlašuje, že si není vědom žádných 
skutečností, na které by měl Nabyvatele zvlášť upozornit. Převodce prohlašuje, že předává 
Nabyvateli Automobil, který je opotřebený úměrně svému stáří a míře používání a že 
Automobil je ve stavu způsobilém k řádnému užívání.

3. Nabyvatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že si Automobil prohlédl, a že se řádně seznámil 
s jeho faktickým i technickým stavem a že jej se všemi součástmi a příslušenstvím v tomto 
stavu přijímá. Nabyvatel dále potvrzuje, že Automobil je bez viditelných či jiných zjevných 
vad, potvrzuje, že Automobil vyzkoušel a prohlašuje, že shledal Automobil ve stavu 
způsobilém k řádnému užívání. Nabyvatel se zavazuje, že bude Automobil využívat v souladu 
s účelem, pro který byl Převodcem zřízen jako příspěvková organizace Převodce.

Článek III.
Nabytí vlastnictví

1. Nabyvatel nabude vlastnictví k Automobilu dnem podpisu této smlouvy oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.

Článek IV.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Nabyvatel je povinen využívat majetek s péčí řádného hospodáře k účelu, pro který byl 
zřízen. Při porušení této povinnosti je Převodce oprávněn domáhat se vrácení majetku nebo 
jeho neoprávněně využívané části a Nabyvatel je povinen vrátit majetek nebo jeho 
neoprávněně využívanou část určenou Převodcem neprodleně po doručení písemné výzvy 
Převodce k vrácení majetku nebo jeho neoprávněně využívané části.

2. Pokud se stane majetek trvale nepotřebným, nabídne ho Nabyvatel bezúplatně Převodci. 
Nepřijme-li Převodce písemnou nabídku, může Nabyvatel po předchozím písemném souhlasu 
Převodce převést majetek do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem. 
Pro případ vyřazování majetku ve smyslu předpisů o účetnictví se Nabyvatel zavazuje 
postupovat podle pravidel stanovených Převodcem, s nimiž je Nabyvatel seznámen. Ujednání 
tohoto odstavce se týká i trvale nepotřebné části majetku.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem a 
ostatními obecně závaznými právními předpisy.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.

3. Tato smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po dvou stejnopisech. Tato smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, a to v souladu s § 
3 odst. 2 písm. h) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

4. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 068-03/2020 
ze dne 20. 1. 2020. Tento právní úkon Středočeského kraje splňuje všechny podmínky, 
stanovené v zákoně č. 129/2000 Sb., o krajících (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů.
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5. Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ji
podepisují při plném vědomí, prosti jakéhokoliv nátlaku a nikoliv v tísni a za nápadně
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze, Q \. 9.9c % V Sedlčanech, OÁ . 0,

JUDr. Jiří Holub
ředitel Krajského úř

Ing. Jiří Kolín
ředitel příspěvkové organizace
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