
Smlouva
o bezúplatném převodu majetku

uzavřená v souladu s ustanovením § 22 odst. 3 zákona Č.219/2000 Sb., o majetku České republiky a
jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění

(dále jen smlouva)

čj. předávajícího : HSOL-5 166-9/2020
č.j. přejímajícího : MMPr/SML/l874/2020

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
se sídlem Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc
Zastoupená: plk. Ing. Karlem Koláříkem, ředitelem
IČO: 70885940
Kontaktní osoba :
E-mail :
Tel.:
(dále jen předávající )

a

Statutární město Přerov
se sídlem Bratrská 34, 750 ll Přerov
Zastoupené/á: , náměstkem primátora
IČO: 00301825
DIČ: CZ00301825
Kontaktní osoba :

E-mail :
Tel.:
(dále jen přejímající)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto s m l o u v u :

I. Předmět

l. Touto smlouvou předávající bezplatně převádí vlastnické právo k věci uvedené v odst. 2 tohoto
článku a přejímající tuto přijímá.

2. Specifikace věci :

Elektrocentrála SLAVIA
IM
Nomenklatura
Sériové číslo
Pořizovací cena

Jednotka klimatizační vnitřní
Nomenklatura
Sériové číslo
Pořizovací cena

10400173
040501000l50
#573379
48.000,00 Kč

l80106ll2100
#PR-I0250
39.984,00 Kč

l



Jednotka klimatizační vnitřní
Nomenklatura
Sériové číslo
Pořizovací cena

180106ll2100
#PR-l0251
39.984,00 Kč

Celková hodnota předávaného majetku činí: 127 968,00 Kč (jedno sto dvacet sedm tisíc devět set
šedesát osm korun českých o haléřů).

3. Předávající prohlašuje, že dosud hospodaří s výše uvedeným majetkem a je oprávněn k nakládáni
s ním, tento majetek však již nepotřebuje k plnění úkolů v rámci své působnosti a přesahuje jeho
potřeby na základě rozhodnutí č.j. HSOL-5166-8/2020.

4. přejímající prohlašuje, že je mu dobře znám stav předávaného majetku a že si jej prohlédl s tím, že
stav odpovídá jeho stáří.

II. ÚČel, práva a povinnosti smluvních stran

l. Přejímající se zavazuje, že po dobu 3 let ode dne převodu vlastnického práva k majetku uvedeného
v ČI. l. této smlouvy bude majetek využívat ve veřejném zájmu, nikoliv ke komerční či jiné
výdělečné činnosti a to ani prostřednictvím třetí osoby.

2. Přejímající se dále zavazuje, že ve stanovené lhůtě 3 let ode dne převodu vlastnického práva nezcizí
majetek uvedený v ČI. I. této snňouvy, a to žádným způsobem.

3. V případě porušení povinnosti uvedené v odst. l tohoto článku předávající bezodkladně po zjištění
této skutečnosti písemně vyzve přejímajícího k odstranění tohoto nežádoucího stavu v přiměřené
lhůtě. Jestliže nedojde k odstranění nežádoucího stavu v přiměřené lhůtě je přejímající povinen
zaplatit předávajícímu smluvní pokutu ve výši 100,- kč za každý započatý den, v němž došlo
k takovému porušení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení písemné výzvy
předávajícího přejímajícímu. Zaplacením uvedené smluvní pokuty nedojde k zániku povinnosti dle
odst. l. tohoto článku a doba, po kterou trvá porušení, se nezapočítává do doby uvedené v odst. l.
tohoto článku. V případě, že bude nežádoucí stav i nadále přetrvávat, je předávající oprávněn
uplatnit smluvní pokutu opakovaně nebo od této smlouvy odstoupit.

4. Odstoupit od této smlouvy je předávající oprávněn také v případě porušení povinnosti dle odst. 2.
tohoto článku.

5. Účinky odstoupení od této smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména práva
na smluvní pokutu, nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy, ani smluvních
ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení,
která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
PředávajÍcÍ má v takovém případě právo požadovat vydání majetku specifikovaného v čl.l této
smlouvy, a není-li to možné, zaplacení jeho obvyklé ceny.

III. Závěrečná ustanovení

l. Kontaktní osoby uvedené v záhlaví této smlouvy zajistí fýzické předání věcí bez zbytečného
odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Kontaktní osoba pro účtování převodu majetku
a) za předávajícího
b)za přejímajícího

3. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí přiměřeně ust. § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze
smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
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5. Smluvní strany se dohodly, že předávající uveřejní smlouvu prostřednictvím registru smluv ve
smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, bez
zbytečného odkladu po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláŠtních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

7. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah
této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření
této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

IV. Doložka obce
Přejímající prohlašuje, že byla splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání jeho schválením
Radou města Přerova na jeho 33. zasedání konaném dne 17.12.2020 usnesením č. 1950/53/7/2020.

18 -12- 2020
V Přerově dne

Za přejímajícího

V Olomouci dn, n 12, 2020

Za předávajícího

plk. I lářík
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