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Česká republika - Ministerstvo kultury
se sídlem Maltézské náměstí 471/1, 118 11 Praha l
zastoupené PhDr. Lubomírem Zaorálkem, ministrem kultury

IČ: 00023671
DIČ: CZ00023671

(dále jen ,,předávající")

a

Národní technické muzeum
se sídlem Kostelní 42, 170 78 Praha 7,

jehož jménem jedná generální ředitel Mgr. Karel Ksandr
IČO: 00023299

DIČ: CZ00023299

(dále jen ,,přejímající")

uzavírají

ve smyslu § ust. 19 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, a ve smyslu ust. § 14 vyhlášky č. 62/2001 Sb., vše ve znění

pozdějších předpisů,

smlouvu

o převodu přísluŠnosti hospodařit s majetkem státu (dále jen ,,smlouva").

ČI. 1
Úvodní ustanovení

Česká republika je vlastníkem a Ministerstvo kultury je příslušné hospodařit
s podiem, které je přesně specifikováno v příloze č. l této smlouvy, která je nedílnou součástí
této smlouvy.

Cl 2
Předmět převodu

Předávající předává tímto zápisem přejímajícímu majetek státu, pódium, které je
přesně specifikováno v příloze č. l této smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy.



ČI. 3
Důvody převodu majetku a podmínky předání

Majetek státu pro předávajícího přesahuje jeho potřeby a je předán za účelem účelného
a hospodárného využití přejímajícím, k zabezpečení výkonu jeho působnosti v rozsahu

stanoveném právními předpisy.

Za den, jímž nastala změna příslušnosti hospodařit s majetkem uvedeným v příloze č.
l této smlouvy, se považuje den fyzického předání majetku přejímajícímu.

přejímající sc seznámil se stavem předávaného majetku a touto smlouvou jej přejímá
ve stavu jak stojí a leží.

ČI. 4
Údaje o ceně předávaného majetku

Účetní hodnota předávaného majetku celkem je 982 944,00,- KČ a je uvedena v příloze
č. 1 této smlouvy.

předávající a přejímající se dohodli, že za majetek předávaný dle této smlouvy

přejímající neposkytne předávajícímu žádné plnění.

ČI. 5
Společná a závěrečná ustanovení

Tato smlouva je vyhotoven ve dvou výtiscích, každý s platností originálu, z nichž po

jednom výtisku obdrží přejíínající a předávající strana.

Veškeré změny či doplnění této smlouvy jsou možné pouze na základě vzájemné
dohody stran smlouvy a výhradně ve formě písemného a řádně očíslovaného dodatku.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou stran zápisu.

Strany smlouvy prohlašují, že si tento zápis přečetly, že rozumí jeho obsahu a s tímto

obsahem souhlasí, což níže stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
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Předá 'mý majetek se skládá=:
- schodů k pódiu 3x2ma 1xQ5m(cdkm 2b).
- txNMbo zábradlí (8ksk
- látkové opony b&d(2ks). zadní (2ks), pňední (2ks).

- rcflektQly i2oovV(4bk- rdkktůry 6ks,
- malé refkktoty 8ks.

- kabeláž: spojovací materiál. rozbočovače.
- hlavní rozváděč a směšovací pult k reflektorům.
- přepážky cca 7Ox5Ocm (16ks),
- přepážky cea 5Qx50cm (?2ks),
- hlavní stojny (10x),

- bočnice (4ks),
- hlavni plocha 4mx60an (7ks)
- konstrukce opony s ko1ejnicemi cca 55m (6b),
- konstrukce opony bez kolejnic (6ks).
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