
Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku
č. 126/2020/OEK

uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů a dle ust. § 27 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva44)

Smluvní strany:

Město Břeclav
se sídlem náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav 
IČO: 00283061 
DIČ: CZ00283061
zastoupené Bc. Svatoplukem Pěčkem, starostou města 

dále jen jako „Převodce44 

a

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1, příspěvková organizace
se sídlem Kupkova 1020/1, 690 02 Břeclav 
IČO: 63434466
zapsaná u Krajského soudu v Brně, spisová značka Pr 1976 
zastoupená PaedDr. Igorem Hulej ou, ředitelem

dále jen jako „Nabyvatel44

(Převodce a Nabyvatel dále jednotlivě také jako „Smluvní strana44 nebo společně jako
„Smluvní strany")

I.

Úvodní ustanovení

1) Podle ust. § 27 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a podle článku VI. odst. 4 písm. a) Zřizovací listiny 
Nabyvatele může Nabyvatel bezúplatně nabýt do svého vlastnictví majetek potřebný 
k výkonu činnosti, pro kterou byl zřízen.

2) Převodce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem movitých věcí, uvedených v příloze č. 1 
této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást, a že vlastnické právo k těmto movitým věcem 
nepozbyl převodem na jinou osobu.

II.
Předmět Smlouvy

Převodce touto smlouvou bezúplatně převádí movité věci uvedené v příloze č. 1 této smlouvy 
v celkové hodnotě 17.954.627,75 Kě
(slovy: Sedmnáctmilionůdevětsepadesátčtyřitisícešestsetdvacetsem korun českých 75/100) 
do výlučného vlastnictví Nabyvatele a ten je do svého výlučného vlastnictví přijímá.



III.
Prohlášení smluvních stran

1) Převodce prohlašuje, že na převáděných movitých věcech nevážnou žádné závazky, dluhy, 
věcná práva ani jiné právní vady.

2) Převodce prohlašuje, že mu není známo, že by převáděné movité věci měly vady, 
které by neodpovídaly běžné míře opotřebení a na které by měl povinnost Nabyvatele 
upozornit.

3) Nabyvatel prohlašuje, že se řádně seznámil se stavem převáděných věcí a v tomto stavu 
je současně s podpisem Smlouvy přebírá.

IV.
Práva a povinnosti smluvních stran

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

2) Nabyvatel je povinen v souladu s ust. § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v případě, že se stane majetek, 
který nabyl do svého vlastnictví na základě této Smlouvy, pro něj trvale nepotřebným, 
nabídnout ho přednostně bezúplatně Převodci. Nepřijme-li Převodce písemnou nabídku, 
může Nabyvatel po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné 
osoby za podmínek stanovených Převodcem.

V.
Závěrečná ustanovení

1) Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami 
a účinnosti dne 01.10.2020.

2) Tato Smlouva bude uveřejněna vč. jejich příloh v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Smlouvy dle 
zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv Převodce. Smluvní strany 
vysloveně souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v jejím plném rozsahu, včetně příloh 
a dodatků v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona 
o registru smluv.

3) Vlastnické právo k movitým věcem uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy nabude Nabyvatel 
okamžikem účinnosti této smlouvy.

4) Jednotlivá ustanovení této Smlouvy jsou od sebe pro případ neplatnosti či nevykonatelnosti 
některého ustanovení oddělitelná. Smluvní strany se zavazují pro případ neplatnosti



či neúčinnosti některého ustanovení této Smlouvy, nahradit takové ustanovené ustanovením
platným, které bude co nejvíce odpovídat smyslu a účelu ustanovení původního.

5) Práva a povinnosti Smluvních stran neupravená touto Smlouvou se řídí příslušnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů

6) Tato Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

7) Obě Smluvní strany, mezi nimiž je tato Smlouva uzavírána, shodně prohlašují, že si tuto
Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle
jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně
nevýhodných podmínek. Každá Smluvní strana potvrzuje autentičnost této Smlouvy svým
podpisem.

8) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Seznam převáděného majetku.

3 0 -09- 2020
V Břeclavi dne................

Bc. Svatopluk Pěček
starosta

3 0 -09- 2020
V Břeclavi dne......................

Za Nabyvatele:

ředitel

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů

Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku bylo schváleno Zastupitelstvem
města Břeclavi na zasedání č. 16 dne 23.09.2020 usnese

V Břeclavi dne
3 0 -09- 2020

starosta
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