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Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku 
                                                        č. 150/2021/OŠKTv 

                                                     
 

Statutární město Mladá Boleslav  
se sídlem: Komenského nám. 61, Mladá Boleslav, PSČ 293 01 

IČO: 00238295  
DIČ: CZ00238295 
zastoupené:  MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem města 

(dále jen „zřizovatel“ či „převodce“)  
 

a 
 
Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková 
organizace  

se sídlem: Jilemnického 1152, Mladá Boleslav III, PSČ 293 01 

IČO: 75034034 
zastoupená:    ředitelem školy 
(dále jen „příspěvková organizace“ či „příjemce“) 
 
                                                                   uzavírají 
 
podle ustanovení § 27 odst. 7., písm. a) zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů a podle ustanovení § 1746 odst. 2. a následujících zákona číslo 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto 
                       

smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku: 
 

I. 

Zřizovatel, statutární město Mladá Boleslav, bezúplatně převádí touto smlouvou do vlastnictví 
Základní škole a Mateřské škole Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvkové organizaci 
se sídlem Mladá Boleslav III, Jilemnického 1152, IČO 75034034, movitý majetek. Soupis 
bezúplatně převáděného movitého majetku je uveden v příloze této smlouvy, která je její 
nedílnou součástí. Příspěvková organizace tento movitý majetek do svého vlastnictví přijímá. 
 

II. 

Celková hodnota bezúplatně převáděného movitého majetku činí 64.981,92 Kč (slovy: 
Šedesát čtyři tisíce devět set osmdesát jedna koruna česká devadesát dva haléře). 
 

III. 
Příjemce bude movitý majetek uvedený v článku I. této smlouvy užívat v souladu s hlavním 
účelem, ke kterému byl zřízen a v souladu s předpisy závaznými pro příspěvkové organizace. 
 

IV. 

1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.  

2. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva, při dodržení podmínek 
stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních 



2 

 

údajů, může být bez jakéhokoli omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 
340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. 

3. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní převodce. 
4. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 

obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas 
k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek. 

5. Tato smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě 
vyhotovení obdrží převodce a jedno vyhotovení obdrží příjemce. 

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že 

ji uzavřely po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle.  
 
Příloha: - soupis movitého majetku 

 
V Mladé Boleslavi dne  6. 9. 2021    V Mladé Boleslavi dne 14. 9. 2021 

 
 
 

 
........................................................                                  ............................................................ 

          MUDr. Raduan Nwelati                                                            
               primátor města                                                                       ředitel školy 
 

 
 

DOLOŽKA 

 
Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 
odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 3839 ze dne  
16. srpna 2021. 

 
V Mladé Boleslavi dne 6. 9. 2021 
 

 
 

……………………………………….. 
   

ve ouc  o oru  
Odbor školství, kultury a tělovýchovy 
Magistrát města Mladá Boleslav 
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Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace  

 

Příloha č.1 smlouvy č. 150/2021/OŠKTv o bezúplatném převodu movitého majetku: 

     

 Druh majetku ks Cena za ks 

s DPH 

Kč 

Cena celkem 

s DPH    Kč 

A Bezdotykový stojan na dezinfekci: 
Inventární číslo: OS006143 – OS006158 

 
16 4 061,37 64 981,92 

 Celkem Kč   64 981,92 

 

 


