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1144/OSU/2020-OSUM  

j.: UZSVM/OSU/1092/2020-OSUM 

eská republika - Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových 
se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2, 
za kterou právn  jedná Ing. Karol Siwek, editelem Územního pracovišt  Ostrava 
na základ  P íkazu generálního editele . 6/2019, v platném zn ní 

O: 69797111 
(dále jen „p edávající“) 

a 

Povodí Moravy, s. p. 
se sídlem D eva ská 932/11, 602 00 Brno, 
zastoupený MVDr. Václavem Gargulákem, generálním editelem,  
k podpisu smlouvy pov en Ing. Zden k D rda, pov en vedením závodu Horní Morava, na 
základ  pov ení ze dne 9. 1. 2020 
zapsán v obchodním rejst íku vedeném Krajským soudem v Brn , odd. A, vložka 13565 

O: 70890013 
(dále jen „p ejímající“) 
 
uzavírají podle § 1746 odst. 2 zákona . 89/2012 Sb., ob anský zákoník, v platném zn ní, § 55 
odst. 3 zákona . 219/2000 Sb., o majetku eské republiky a jejím vystupování v právních 
vztazích, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „zákon . 219/2000 Sb.“), § 14 a násl. vyhlášky 
. 62/2001 Sb., o hospoda ení organiza ních složek státu a státních organizací s majetkem státu, 

ve zn ní pozd jších p edpis , a zákona . 77/1997 Sb., o státním podniku, ve zn ní pozd jších 
edpis , tuto 

 
 

S M L O U V U 
O P EDÁNÍ MAJETKU, ZÁNIKU P ÍSLUŠNOSTI HOSPODA IT S MAJETKEM STÁTU 

A VZNIKU PRÁVA HOSPODA IT S MAJETKEM STÁTU 
. UZSVM/OSU/1092/2020-OSUM 

 
 

l. I. 
1. eská republika je vlastníkem a Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových je 

na základ  § 10 zákona . 219/2000 Sb. p íslušný hospoda it ve smyslu ustanovení § 9 
zákona . 219/2000 Sb. s následující nemovitou v cí: 
Pozemek 
 parcela . 5505/12 o vým e 923 m2, vodní plocha, koryto vodního toku p irozené nebo 

upravené, ú etní hodnota 9 230,00 K  
zapsanou na listu vlastnictví 60000 pro katastrální území Záb eh na Morav , obec Záb eh, 
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním ú adem pro Olomoucký kraj, Katastrálním 
pracovišt m Šumperk. 

2. P ejímající je státní podnik, který vznikl na základ  zákona . 305/2000 Sb., o povodích. 
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l. II. 
 

edávající nemovitou v c uvedenou v l. I. této smlouvy nepot ebuje pro pln ní svých úkol , 
proto bylo o ní, jako o majetku nepot ebném, rozhodnuto dne 23. 9. 2019 rozhodnutím  
.j. UZSVM/OSU/6435/2019-OSUM. 

l. III. 
 

1. P edávající nemovitou v c uvedenou v l. I. této smlouvy se všemi sou ástmi – b ehovými 
porosty, právy a povinnostmi p edává p ejímajícímu. Zánik p íslušnosti hospoda it na stran  

edávajícího a vznik práva hospoda it s tímto majetkem ve prosp ch p ejímajícího 
nastává okamžikem, kdy návrh na zápis práva dle této smlouvy došel p íslušnému 
katastrálnímu ú adu. Od tohoto okamžiku vzniká právo hospoda it ve prosp ch p ejímajícího. 

2. D vodem p edání majetku státu uvedeného v l. I. této smlouvy je skute nost, že p ejímající 
tento majetek pot ebuje k zabezpe ení výkonu své innosti. Jedná se o pozemek, který je 
sou ástí koryta významného vodního toku Moravská Sázava, IDVT 10100059, HP 4-10-02-
001 ur eného do správy Povodí Moravy, s.p. na základ  vyhlášky MZe . 178/2012 Sb., 
kterou se stanoví seznam významných vodních tok  a zp sob provád ní inností 
souvisejících se správou vodních tok .  

3. P edávající a p ejímající se dohodli, že za majetek p edávaný podle této smlouvy p ejímající 
neposkytne p edávajícímu žádné pen žité pln ní ani náhradu. 

 
l. IV. 

 
1. Ob  smluvní strany výslovn  souhlasí s tím, aby byl proveden zápis formou záznamu 

k nemovité v ci uvedené v l. I. této smlouvy o p edání majetku, zániku p íslušnosti hospoda it 
a vzniku práva hospoda it s majetkem státu do katastru nemovitostí vedeného u Katastrálního 

adu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracovišt  Šumperk. 
2. Návrh na záznam zm n podle této smlouvy u p íslušného pracovišt  katastrálního ú adu 

zajistí p edávající. 
 

l. V. 
 

1. Tato smlouva je uzav ena a nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední smluvní stranou. 
 

2. Tato smlouva nabývá ú innosti dnem jejího uve ejn ní v registru smluv v souladu se 
zákonem . 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách ú innosti n kterých smluv, uve ej ování 

chto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Reálná hodnota p edávaného 
majetku byla ur ena p edávající ve výši 54.680,- K . 

 
3. P edávající zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uve ejn ní bez zbyte ného odkladu, 

nejpozd ji však do 30 dn  od uzav ení smlouvy. P edávající p edá p ejímajícímu doklad 
o uve ejn ní smlouvy v registru smluv podle § 5 odst. 4 zákona . 340/2015 Sb., o registru 
smluv, jako potvrzení skute nosti, že smlouva nabyla ú innosti.    

 
4. Pro ú ely uve ejn ní v registru smluv smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva 

neobsahuje žádné obchodní tajemství. 
 
5. Tuto smlouvu lze m nit pouze formou písemných, oboustrann  dohodnutých a vzestupn  

íslovaných dodatk . Bez dodržení t chto podmínek není zm na smlouvy platná. 
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6. Tato smlouva je vyhotovena ve t ech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno 

vyhotovení smlouvy obdrží p ejímající, dv  vyhotovení smlouvy obdrží p edávající, z ehož 
jedno vyhotovení smlouvy bude použito k zápisu zm n záznamem do katastru nemovitostí. 

 
7. P edávající prohlašuje, že mu není známo, že by na p edávané nemovité v ci uvedené v l. I. 

této smlouvy vázla n jaká omezení, závazky i právní vady krom  skute nosti, že se 
nemovitá v c uvedená v l. I této smlouvy nachází na území lokálního biokoridoru funk ního 
– prvku územního systému ekologické stability, a že není omezen disponováním s ní.  

 
8. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzav ely svobodn  a vážn , nikoliv z p inucení 

nebo omylu. Na d kaz toho p ipojují své vlastnoru ní podpisy. 
 
 
V Ostrav  dne   V Olomouci dne  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Karol Siwek 
editel Územního pracovišt  Ostrava 

(p edávající) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Zden k D rda 
pov en vedením závodu Horní Morava 

(p ejímající) 
 

 
 
 

 
 


