
Zápis o změně příslušnosti

hospodařit s movitým majetkem

předávajíci: ČR - Ministerstvo zahraničních věcí
IČO: 45769851
sídlo: Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1
zastoupeno: ministr zahraničních věcí
(dále jen ,,předávající")

přejímajÍcÍ: Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
IČO: 75151537
sídlo: Lidické nám. 899/9, 40179 Ústí nad Labem
zastoupena: plk. ředitel Krajského řed jte|ství policie
Ústeckého kraje
(dále jen ,,přejímajIcí")

Níže uvedené dne, měsíce a roku strany tohoto zápisu, dále označeného jako ,,předávající" a
,,přejímajícř', sjednaly podle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů ve
spojeni s § 14 odst. 1 vyhlášky č. 62/2001 Sb. o hospodaření organizačních složek státu a
státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek
dohodnutých v tomto zápisu, změnu přIslušnosti hospodařit s movitým majetkem státu (dále
jen ,,zápis").

L
Předmět smlouvy

Předmětem tohoto zápisu je změna příslušnosti hospodařit s movitým majetkem státu -
osobní automobily:
* Škoda Superb, RZ: 1AJ 5019, vin: tmbad73t3a9015516, pořízený dne 22.10.2009 za
566.974,20 Kč
* Volvo S 80, rz: 3AS 3714, vin: yv1as565091102610, pořízený dne 1.10.2008 za
763.964,00 Kč
nákladní automobil:
* MB Sprinter, RZ: 4AJ 9555, vin: wdb9066351s986841, pořízený dne 08.12.2014 za
933.779,00 Kč
Důvodem je nadbytečnost majetku pro předávajícího. předávající uvedený majetek předává
přejímajícímu, který ho využije pro zabezpečení výkonu své činnosti, a který tento majetek
přijímá.



ii.

Nabývací titul a hodnota majetku

1. předávající založil příslušnost hospodařit s uvedeným majetkem na základě koupě zboží.
Celková pořizovací hodnota majetku je 2.264.717,20 KČ.

2. Převod předmětné věci uvedené v ČI. l je bezúplatný.

Ilí.
Předání majetku

1. předávající předává tímto zápisem přejÍmajícímu přIslušnost hospodařit s majetkem se
všemi právy a povinnostmi. přejímající přejímá přIslušnost hospodařit s tímto majetkem.

2. PředávajÍcÍ prohlašuje, že předávaný majetek není zatížen žádnými dluhy ani jinými
právními nároky třetích osob. Dále prohlašuje, že mu není známa taková závada vozidla,
na kterou by měl povinnost přejímajícího upozornit. přejhnající podpisem této smlouvy
zároveň stvrzuje, že byl předem seznámen s technickým stavem, vlastnostmi a kvalitou
převáděného majetku, přejímá jej tak, jak stojí a leží, a souhlasI se svou příslušností
hospodařit s ním.

IV.
Přechod příslušnosti hospodařit

1. Změna příslušnosti hospodařit s převáděným majetkem státu nastává dnem
oboustranného podpisu tohoto zápisu. Podpisem dokladu o fyzickém převzetí majetku
jsou pověření zástupci obou stran - za předávajIcího a za
přijímajícího.

2. Tímto dnem (tj. dnem oboustranného podpisu tohoto zápisu) přecházejí na přejímajícího i
veškerá práva a povinnosti, vážící se k majetku, u něhož dochází ke změně příslušnosti
hospodařit s ním.

3. Příslušnost hospodařit s majetkem podle této smlouvy převádí předávajÍcÍ na přejímajícího
v souladu s § 16 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodařeni organizačních
složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů.

4. přejjmajÍcÍ je povinen majetek řádně zaevidovat v souladu s platnými předpisy.



V.
Závěrečná ustanovení

1. Tento zápis nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.

2. Tento zápis může být měněn či doplňován pouze písemnými, oboustranně dohodnutými a
postupně číslovanými dodatky, které se stávají jeho nedílnou součástí po jejich podpisu
jak předávajícňm tak přejjmajÍcÍm.

3. Tento zápis je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech o třech listech, z nichž každá strana
obdrží po dvou výtiscích.

4. předávajÍcÍ a přejímajÍcÍ prohlašují, že obsah zápisu je jim jasný a srozumitelný a je
projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne O 3 -09- 202íj

Za předávajÍcÍho: Za přejímajÍcÍho:

ministr zahraničních věcí ře


