
Čj. MO 163574/2021-1150
SpMO 20811/2021-1150/2

SMLOUVA
O ZMĚNĚ PŘÍSLUŠNOSTI HOSPODAŘIT S MAJETKEM STÁTU

číslo 217715509

i.

Smluvní strany
Česká republika - Ministerstvo obrany

se sídlem:

zastoupená:

IC:

DIČ:

vyřizuje:

Tychonova 1, Praha 6

Ing. Eubošem HAJDUKEM

ředitelem odboru nakládání s nepotřebným majetkem

sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany

pověřeným dle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. v platném znění,
ministrem obrany České republiky,
Čj. MO 284005/2018-8694 ze dne 29. října 2018

60162694

(dále jen „předávající44)

2. Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace

se sídlem:

zastoupená:
IČO:

DIČ:

vyřizuje:

Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha - Vršovice

Ing. Milanem LAUBEREM, Ph.D., ředitelem

00000582

CZ00000582

(dále jen „přejímající44)

se ve smyslu § 19c zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon“) a § 14 a násl. vyhlášky
Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek a státních organizací
s majetkem státu (dále jen „vyhláška44) dohodly

na změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu takto:
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II.
Předávajícímu ve smyslu § 9 zákona přísluší hospodařit s majetkem státu uvedeným

v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Tento movitý majetek byl prohlášen za
nepotřebný rozhodnutím o nepotřebnosti čj. 100481/2021-3416 ze dne 13.4.2021. Změna
příslušnosti hospodařit k předmětnému majetku byla projednána a doporučena komisí pro nakládání
s nepotřebným movitým majetkem formou per rollam čj. MO 121612/2021-1150 Sp. zn. SpMO
1097/2021-1150/10 ze dne 24. května 2021.

III.
Předávající převádí majetek státu uvedený v příloze č. 1 na přejímajícího a ten se stává

dnem jeho převzetí příslušným sním hospodařit podle § 9 zákona. Podle § 16 odst. 1 vyhlášky se
smluvní strany dohodly, že za sjednané plnění nebude poskytnuto peněžité plnění.

IV.
Přejímající prohlašuje, že majetek uvedený v příloze č. 1 této smlouvy potřebuje k plnění

svých úkolů v rámci vymezeného předmětu činnosti.

V.
Účetní cena převáděného majetku činí 649 997,56 Kč (slovy: šestsetčtyřicetdevěttisícdevět-

setdevadesátsedmkorunčeskýchpadesátšesthaléřů).

VI.
Předávající prohlašuje, že předávaný majetek uvedený v příloze č. 1 této smlouvy je ve

stavu, který odpovídá jeho stáří a užívání, není zatížen žádnými dluhy ani jinými právními nároky.
Není známa skutečnost, na kterou by měl předávající povinnost přejímajícího upozornit.

VIL

Přejímající prohlašuje, že si přejímaný majetek uvedený v příloze č. 1 této smlouvy dobře
prohlédl, je mu znám jeho stav a v tomto stavu jej, jak stojí a leží, přejímá do své příslušnosti
hospodařit.

Přejímající zajistí na své náklady a nebezpečí fyzické převzetí a odvoz převáděného majetku
z místa uskladnění.

Přejímající bere na vědomí a souhlasí s tím, že předávající nenese odpovědnost za případné
vady na převáděném majetku a z nich vzniklou škodu, která by kdykoliv přejímajícímu vznikla.

VIII.
Za přejímajícího převezme majetek osoba pověřená přejímajícím. Přejímající se zavazuje

majetek převzít v místě jeho uložení do 60 dnů od podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Pokud si přejímající nepřevezme předmětný majetek ani v dodatečně stanovené lhůtě,
pozbývá tato smlouva platnosti dnem následujícím po posledním dni takto stanovené lhůty.
Majetek je uložen:

Kontaktní osoba předávajícího:

Kontaktní osoba přejímajícího:
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IX.

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu
a obsahuje 3 listy smlouvy a 1 list přílohy č. 1. Přejímající obdrží 1 výtisk, předávající si ponechá
2 výtisky.

Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými, oboustranně dohodnutými
a postupně Číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami, které se poté stávají
nedílnou součástí smlouvy.

X.
Předávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy tato smlouva

nabyla platnosti, zašle tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen
,,ZRS“) k uveřejnění v registru smluv. Nabyvatel bere povinnost uveřejnění této smlouvy v registru
smluv na vědomí a souhlasí s uveřejněním údajů z této smlouvy v registru smluv v souladu se ZRS.
Smluvní strany se dohodly, že v případě potřeby provede po uveřejnění smlouvy opravu uveřejněné
smlouvy nebo megadat smlouvy ve smyslu ustanovené § 5 odst. 7 ZRS převodce.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

XI.
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je jim jasný a srozumitelný a je projevem
jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 1 6 'S6" 2021

Česká republika - Ministerstvo obrany
zastoupená Ing. Eubošem HAJDUKEM

ředitelem
odboru nakládání s nepotřebným majetkem

sekce nakládání s majetkem MO
(„předávající")

v dne 22. 08. 2021

ředitelem
(„přejímající")
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Ministerstvo obrany ČR
Sekce nakládání s majetkem

Odbor nakládání s nepotřebným majetkem Příloha č. 1

Počet listů: 1

SPECIFIKACE MOVITÉHO MAJETKU K PŘEVODU PRO VOJENSKÁ LÁZEŇSKÁ A REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Číslo

nabídky Č.j. vyřazení

Pořadové

číslo MU Kat. číslo Zkrácený název Evidenční číslo Uskladněno MJ Množství

Úč. cena

celkem (Kč)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 100481/2021-3416 2 23 0041019000003 díl říční pms 39-30-2170-06 551264 Kostelec nad Labem KS 1 649 997,56

Kontaktní osoba:


