
Č. j. HSAA- 6044-1/2021
Darovací smlouva

Městská část Praha 2
se sídlem:
zastoupená:
osoba oprávněná k předání daru:

IČO: 00063461
DIČ: CZ00063461
(dále také jen ,,dárce")

nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Michalem Zunou, radním MČ Praha 2

a

Česká republika - Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy
se sídlem: Sokolská 62, 121 24 Praha 2
zastoupená: plk. Ing. Luděk Prudil,

ředitelem HZS hl. m. Prahy
osoba oprávněná k převzetí daru: mjr. Be. Aleš Šenkýř, velitel hasičské stanice Sokolská
(HS-1)
IČO: 70886288
DIČ: není plátcem DPH
(dále také jen ,,obdarovaný")

(dále společně též ,,smluvní strany")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2055 až 2078 zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto

darovací smlouvu (dále také jen ,,smlouva")

Smluvní strany se dohodly a sjednávají na základě usnesení Zastupitelstva městské části
Praha 2 č. 169 ze dne 21. 6. 2021 následujici:

ČI. 1

Dárce je na základě ustanovení § 34 zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
oprávněn nakládat s majetkem hlavního města Prahy a vykonávat práva
a povinnosti vlastníka v souladu se zákonem a Statutem hlavního města Prahy. Dárce
prohlašuje, že je v souladu s výše uvedeným oprávněním oprávněn nakládat s:

· 1 ks běžecký pás flow fitness T3i

v celkové ceně 79.990,00 KČ včetně DPH (dále jen ,,dať'), který tímto bezplatně přenechává
jako dar do vlastnictví obdarovaného, k výhradnímu využiti jednotkou hasičské stanice
Sokolská (HS-1), Sokolská 62, 121 24 Praha 2, Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy,
a to k plněni jeho zákonem stanovených povinnosti. Dar bude do vlastnictví obdarovaného



předán včetně příslušné technické dokumentace a záručních listů, pokud tyto dokumenty
dárce k výše uvedeným movitým věcem od svého dodavatele obdrží.

ČI. 2

Dárce prohlašuje, že na daru neváznou žádná práva třetích osob a že poskytuje dar bez
požadavku na přednostní plnění úkolů Hasičského záchranného sboru České republiky
ve prospěch dárce, včetně protislužby nemajetkové povahy, a že se nejedná o všechen jeho
současný majetek.

ČI. 3

Obdarovaný prohlašuje, že dar včetně příslušné technické dokumentace a záručních listú
(pokud tyto dokumenty dárce k výše uvedeným movitým věcem od svého dodavatele obdrží)
přijímá a bude ho využívat výhradně k plnění úkolů hasičské stanice Sokolská (HS-1),
Sokolská 62, 121 24 Praha 2, v souladu s ujednáním uvedeným v ČI. 1. Dárce je oprávněn
požadovat vráceni daru, pokud jej obdarovaný bude používat za jiným účelem, než k plnění
úkolů hasičské stanice Sokolská (HS-1), Sokolská 62, 121 24 Praha 2, a to v souladu
s ujednáním uvedeným v ČI. 1, a obdarovaný je povinen dárci na jeho žádost dar vrátit.

ČI. 4

Dar nabývá obdarovaný do svého vlastnictví okamžikem předáni daru obdarovanému. Tímto
dnem přechází na obdarovaného veškerá práva a povinnosti plynoucí z vlastnictví daru.

ČI. 5

Dárce a obdarovaný sepíší ve dvojím vyhotovení protokol o převzetí a předáni daru a jako
příloha bude tvořit nedIlnou součást této smlouvy. Každá ze smluvních stran obdrží
po jednom vyhotoveni protokolu o převzetí a předání daru.

ČI. 6

Za dárce podepíše předávací protokol a dar fyzicky předá Mgr. Jan Mikeš, referent oddělení
krizového řízení a bezpečnosti Úřadu městské části Praha 2, a za obdarovaného podepíše
předávací protokol a dar převezme mjr. Be. Aleš Šenkýř, velitel hasičské stanice Sokolská
(HS-1).

Předání daru proběhne po podpisu smlouvy po vzájemné domluvě smluvních stran
na adrese hasičská stanice Sokolská (HS-1), Sokolská 62, 121 24 Praha 2.

ČI. 7

Smluvní strany prohlašují, že tuto darovací smlouvu před svým podpisem přečetly, že byla
g

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzuji
autentičnost této smlouvy svým vlastnoručním podpisem.

ČI. 8

jakékoliv změny a dodatky této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsány
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.



či. 9

Tato smlouva byla sepsána v šesti vyhotoveních, z nichž každé má stejnou platnost, přičemž
po podpisu smlouvy obdrží obě smluvní strany po třech vyhotoveních.

ČI. 10

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
okamžikem předání daru dárcem obdarovanému. Předání daru bude stvrzeno podpisy osob
dle ČI. 6 odst. 1 této smlouvy na protokolu o převzetí a předání daru.

Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že jsou si vědomy, že tato smlouva podléhá
povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádnou
z informací uvedených v této smlouvě nepovažují za předmět obchodního tajemství ve
smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a výslovně souhlasí s tím, aby byl
v registru smluv uveřejněn celý obsah smlouvy a aby byla uvedena v evidenci smluv vedené
Úřadem městské části Praha 2.

Smluvní strany uzavÍrajÍ tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, a podle Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušeni směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy podle citovaného zákona zajisti
do třiceti (30) dnů od uzavření smlouvy a před předáním daru dárcem obdarovanému
Městská část Praha 2.

ČI. 11

Smluvní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.

Příloha č. l: Protokol o předání a převzetí daru

19 -08- 2021
V Praze dne

-L -08- 2021
V Praze dne





Příloha k ,,darovací smlouvě"

č.j. HSAA- 6044/2021

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Předávailc/: Přei/'maiÍcĹ'

Městská část Praha 2
Úřad městské části
Odbor kancelář starostky a vnějších vztahů,
Odděleni krizového řízení a bezpečnosti
náměstí Míru 20, Praha 2

Předmětem předání je zařízenh

Hasičský záchranný sbor
hlavního města Prahy
Sokolská 62
Praha 2, 12124

movitá věc množství výrobní číslo
Běžecký pás flow fitness T3i 1 ks ffp16500.201027.100

Odpovědné osoby za předánL'

Za Úřad městské části Praha 2 Za HZS hl. m. Prahy, Praha 2
mjr Be. Aleš šenkýř
Velitel hasičské stanice Sokolská (HS-1)

Předávací protokol je vyhotoven v šesti výtiscích, Z nichž každý má stejnou platnost a
přejImacI obdržítři výtisky a předávajÍcÍ obdrží tři výtisky.

Předáno dne:

Za p

M

Za příjemce:

mjr. Be. Aleš Šenkýř



l MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

USNESENÍ

Č. 169

ze dne 21.06.2021

k nákupu a poskytnutí daru České republice - Hasičskému záchrannému
sboru hlavního města Prahy se sídlem Sokolská 1595/62, 121 24

Praha 2, lČ: 70886288, pro potřeby Hasičské stanice č. 1, Sokolská 62

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

souhlasí

s nákupem běžeckého trenažéru FLOW FITNESS T3i v celkové ceně 79.990,-
Kč včetně DPH a s jeho následným darováním České republice - Hasičskému
záchrannému sboru hlavního města Prahy, se sídlem Sokolská 1595/62, 121 24
Praha 2, lČ: 70886288, pro zvyšování fýzické kondice hasičů Hasičské stanice č. 1,
Sokolská 62, Praha 2

íl. ukládá

1. uzavřít darovací smlouvu dle bodu I. tohoto usneseni
K realizaci: Michal Zuna, člen rady

Termín: 30.09.2021

2. zajistit realizaci smluvních vztahů ve smyslu bodu I. usnesení
K realizaci:

Předkladatel: Michal Zuna, člen rady


