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, :S LOUVA O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU MOVITÝCH VĚCÍ
-—> evidenční číslo smlouvy převodce: S-7884/SOC/2020

Smluvní strany

STŘEDOČESKÝ KRAJ
se sídlem v Praze 5, Zborovská 11
zastoupený Mgr. Anetou Heřmanovou DiS, radní pro oblast sociálních věcí
IČ 70891095
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu:
(dále jen ,,převodce")

a

Centrum Rožmitál pod Třemšínem,
se sídlem: Na Spravedlnosti 589, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
zastoupený: Ing. Lubošem Halenkovským, ředitelem
IČ: 42727219
(dále jen ,,nabyvatel")

uzavírají podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 27 odst. 7 písm.
a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, tuto smlouvu o bezúplatném převodu movitých věcí:

I.
Předmět smlouvy

l. Převodce touto smlouvou s účinností ode dne podpisu předávacího protokolu ze dne 30.
9. 2020 převádí ze svého vlastnictví do vlastnictví nabyvatele tento movitý majetek, který
nabyvatel potřebuje ke své činnosti:
a) l kus polohovacích lůžek Latera Thema
b) l kus aktivní matrace AIR2CARE10

2. Pořizovací hodnota převáděného movitého majetku činí:
a) polohovací lůžko Latera Thema - 72 928,40 Kč/kus včetně DPH tj. 72 928,40 KČ

včetně DPH (slovy: sedmdesátdva tisíce devětsetdvacetosm korunčeských a čtyřicet
haléřů) celkem.

b) aktivní matrace AIR2CARE10 - 28 934,00 Kč/kus včetně DPH tj. 28 934,- KČ včetně
DPH (slovy: dvacetosm tisíc devětsettřicetčtyři korunyčeské) celkem.

3. Převodce prohlašuje, že na předmětu převodu neváznou žádná práva třetích osob.

4. Nabyvatel přijímá majetek uvedený v odst. l tohoto článku s účinností od 19. 10. 2020 do
svého vlastnictví.

II.
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Nakládání s majetkem

l. Při nakládání s majetkem (viz článek I.), který nabyvatel bezúplatně nabyl touto smlouvou,
se nabyvatel řídí směrnicemi a pokyny převodce.

2. Pokud se stane majetek, který bezúplatně nabyl touto smlouvou, pro nabyvatele trvale
nepotřebným, je povinen ho přednostně nabídnout bezúplatně převodci. Nepřijme-li
převodce písemnou nabídku nabyvatele, může nabyvatel po předchozím písemném
souhlasu převodce majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených
převodcem.

III.
Závěrečná ustanovení

l. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 3 stejnopisy
obdrží převodce a l stejnopis nabyvatel.

2. Změny a doplňky této smlouvy lze činit jen písemnou formou na základě dohody obou
smluvních stran.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před svým podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede převodce.

5. Bezúplatný převod majetku, uvedený v této smlouvě, byl schválen usnesením
Zastupitelstva Středočeského kaje č. 119-24/2020/ZK ze dne l. 6. 2020.
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Středočeský kraj

Mgr. Aneta Heřm ová DiS.
radní pro oblast sociálních věcí
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