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Dodatek č. 1 (dále jen ,,dodatek) 
ke Smlouvě o bezúplatném převodu ze dne 9. 9. 2020 

Převodce: Česká republika - Generální ředitelství cel 
se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4 
IČ; 71214011 
J ednající: vedoucí Odd. 134.1 Hospodářské správy Brno 

Nabyvatel: obec Lačnov 
se sídlem: Lačnov 158, 756 12 Horní Lideč 
IČ; 00303968 
Zastoupenýz starostou obce Lačnov 
Tel.: +

I. 

Koııstatování právního stavu 
Smluvní strany uzavřely dne 9. 9. 2020 Smlouvu O bezúplatném převodu 

č.20/600/0425 (dále jen ,,smlouva“), jíž se převodce Zavázal Z důvodu trvalé nepotřebnosti 
k převedení vlastnického právo k níže uvedenému majetku (vozidlu) a nabyvatel se tento 
majetek Zavázal přijmout do svého vlastnictví: 

Vozidlo 
RZ:
Značka: Mercedes-Benz Viano CDI 
VIN:
Rok výroby: 2004 
Stav tachometru: 171 637 km 
STK: prošlá 
Stav vozidla: celková opotřebovanost dlouhodobým používáním 
Celková pořizovací cena včetně příslušenství: 1.329.186 Kč 
1.329.186 Kč (vøziáıø, IČ 724527) 

Zůstatková cena ke dni: 24.8.2020: 50.504,-Kč (vozidlo) 

Celková účetní hodnota převádčného majetku dle této smlouvy činí: 50.504,00 Kč 
(slovy: padesát tisíc pět set čtyři konın českých) 
a je stanovena V souladu s hodnotou, pod kterou je majetek účetně veden u převodce. 

II. 

Předmět dodatku 
1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly, že shora uvedená smlouva se vcelćm 

rozsahu od počátku ruší. 
2. Smluvní strany konstatují, že mezi sebou nemají žádná sporná práva ani povinnosti 

plynoucí ze Smlouvy, ani žádné pohledávky z titulu náhrady škody, smluvních pokut či 
jiných ujednání sankčního charakteru, bezdůvodného obohacení, plynoucích ze Smlouvy
nebo ze zákona. 
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III. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní Strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a nikoliv 
v tísni nebo Za nápadně nevýhodných podmínek. 

2. Tento dodatek je platný a účinný podpisem smluvních stran a je vyhotoven ve 
dvou Stejnopisech, Z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení. 

Nabyvatel: lìřevodcez 
obec Lačnov CR - Generální ředitelství cel 
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starosta obce vedoucí odd. 134.1 HS


