PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DARu - MovıvÉ vĚcı
Město Bystřice pod Hostýnem
na adrese Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

IČ: 002 87 113

Zastoupené: starostou města Mgr. Zdeňkem Pánkem
jako dárce (dále v textu jen „dárce“)
a

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace,
Se sídlem Peroutkovo nábř. 434, Zlin

IČ: 62182137

jako obdarovaný (dále v textu jen „obdarovaný“)
Zastoupené:

Článek I.
Město Bystřice pod Hostýnem, jako dárce, tímto potvrzuje předání daru, a to movitých věcí (25 ks celo
obličejových ochranných masek CM-6 a 25 ks příslušných ﬁltrü do uvedených masek), jejichž přesná
speciﬁkace je uvedena v Příloze č. 1 tohoto dokumentu a je jeho nedílnou součástí.
Celková hodnota daru činí 67.699.50 Kč.

článek ıı.
Zdravotnická Záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace, jako obdarovaný, tímto
potvrzuje převzetí daru, a to movitých věcí, jejichž speciﬁkace je uvedena v Příloze č. 1 tohoto
dokumentu a je jeho nedílnou součástí, a jejich přijetí do Svého výlučného vlastnictví.
Dar je určen pro výjezdovou základnu Bystřice pod Hostýnem, oblasti Kroměříž Zdravotnické

záchranné služby Zlínského kraje, příspěvková organizace.

Čıánek ııı.
Dárce a obdarovaný podpisem tohoto dokumentu stvrzují, že v době předání byly movité věci, které
jsou předmětem daru, Zcela bez vad.

článek ıv.
Dárce a obdarovaný oba prohlašují, že si tento dokument přečetli, že jeho obsah je projevem jejich
svobodné a vážné vůle, na důkaz čeho připojuji své podpisy.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem obce:
Zastupitelstvo města Bystřice pod Hostýnem
usnesení:
5/12/2020 ze dne 16.12.2020

V Bystřici pod Hostýnem dne 06.04.2021
V

Digitálně podepsal Mgr.

Mg r. Zde n e k Zdeněk Pánek

'~

Digitálně podepsal
J U Dr' Josef JUDI'. JOSef Valenta

Datum: 2021.04.06
10:57:01 +02'00'

Pa n e k

Za dárce

Mgr. Zdeněk Pánek, Starosta

Datum: 2021-04-06
Valenta

12:56:19 +02'00'

Za obdarovaného

Příloha č. 1

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DARu - MOVITÉ vĚcı

Ochranná obličejová maska typ. GUZU CM - 6

počet 25 ks

Technická SQeciﬁkace:

Ochranná maska CM-6 představuje nový typ celoobličejové masky. Maska CM-6 plně odpovídá požadavkům
normy EN 136, třída 3. V kombinaci S vhodným ﬁltrem nebo dýchacím přístrojem zajišťuje ochranu obličeje, očí
a dýchacích orgánů před účinky toxických plynů, par a aerosolů, biologických škodlivin, radioaktivního prachu
atd. Maska je určena pro použití v průmyslu, chemických a nukleárních oborech, Zemědělství, hornictví,
jednotkách civilní ochrany, Záchranných hasičských sborech, u policejních jednotek apod. Maska CM-6 Zajišťuje
Spolehlivou ochrannou funkci v teplotním rozsahu -30 'C až +70 °C. Licnice je vyrobena Z chemicky odolné,
měkké a dobře Snášenlivé pryže na bázi BIIR. Velkoplošný panoramatický polykarbonátový Zorník zajišťuje
dokonalou nezkreslenou prostorovou orientaci při obvyklých činnostech. Řešení těsnící linie masky zabezpečuje
Spolehlivou těsnost u různých velikostí obličeje. Maska umožňuje použití elektronických komunikačních
Zařízení. Konstrukční řešení masky umožňuje montáž ﬁltru na levou nebo pravou Stranu. Průzvučná vložka
Zajišťuje snadnou komunikaci při použití masky.

Částicový filtr typ. P3R 40x1/7... .........

počet 25 ks

Technická specifikace:
Filtrační nádoba navržena na ochranu před nebezpečnými částicemi a biologickými hrozbami. Poskytuje
dlouhodobou ochranu před bakteriemi, viry, Spory atd.

Rozsah ochrany: Zdraví škodlivé, prachové, pevné a tekuté částice, aerosoly, toxické výpary, biologické a
radioaktivní pevné a kapalné aerosoly, prach, bakterie a viry.

Oblasti použití: Chemický, petrochemický, potravinářství, elektronický, fóliový a farmaceutický
průmysl,Slévárny, Iakovny, nemocnice, laboratoře atd.

Normy: EN 143:2001, EN 12941:1999, EN 1294221999

