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Stejnopis č. /j

Darovací smlouva

č. smlouvy dárce INO/01/01/002012/2021
(dále jen „smlouva")

uzavřená dle ust. § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „OZ")

Smluvní strany:

Hlavní město Praha
se sídlem Mariánské nám. 2/2,110 01 Praha 1
zastoupené Ing. Lukášem Stránským, pověřeným řízením odboru služeb 
IČO: 00064581 
DIČ: CZ00064581

1.

(dále jen „dárce")

a

2. Obec Borová Lada
se sídlem Borová Lada 38, 384 92 Borová Lada
zastoupená Ing. Janou Hrazánkovou, starostkou
IČO: 00250341
DIČ: CZ00250341

(dále jen „obdarovaný")

(dále společně jen „smluvní strany")

Základní ustanovení

1. Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem vyřazené movité věci - osobního motorového 
vozidla značky Hyundai, typ: 1,6 i, obchodní označení: i 30, typ motoru:1591 ccm 99 kW, palivo: 
benzín, r. v. 2015, VIN: TMAD281CGGJ109374, stav ujetých kilometrů: 227226 km, barva: bílá, 
vč. Sady majákové techniky PID: SMPRH001TDL5 (dále jen „dar"). Pořizovací cena daru byla 
358.065,23 Kč.

2. Dar je blíže specifikovaný v Osvědčení o registraci vozidla UH 127617, jehož fotokopie je jako 
Příloha č. 1 nedílnou součástí smlouvy a ve Znaleckém posudku č. 949 - 02/2021 ze dne 15.

který je jako Příloha č. 2 nedílnou součástí03. 2021, vypracovaného 
smlouvy.
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3. Odhadní - zůstatková cena daru byla na základě znaleckého posudku, blíže specifikovaného v 
článku I. odst. 2. stanovena na 79.800,- Kč.

II.
Předmět smlouvy

1. Dárce smlouvou bezúplatně převádí vlastnické právo k daru na obdarovaného, a to se všemi 
právy a povinnostmi, které se k daru vztahují.

2. Obdarovaný tento dar do svého výlučného vlastnictví přijímá.

3. Dar je poskytován za účelem zařazení daru do integrovaného záchranného systému nebo pro 
potřeby související s činností obdarovaného jako obce.

III.
Další ujednání

1. Dárce prohlašuje, že seznámil obdarovaného se stavem daru, dále se závadami a upozornil na 
nutné opravy či potřebu provést údržbu, a že na daru nevážnou žádné dluhy, závady, 
služebnosti, věcná břemena ani jiné právní povinnosti.

2. Obdarovaný prohlašuje, že si dar řádně prohlédl, a že jeho stav je mu znám a že nabývá tento 
dar do svého vlastnictví ve stavu, v jakém se nachází, což svým podpisem na smlouvě stvrzuje. 
Obdarovaný tímto bere na vědomí technický stav daru, který je ovlivněn služebním provozem. 
Taktéž bere na vědomí, že dar má propadlou technickou kontrolu. Současně si je vědom i 
možnostmi změny užitných vlastností, ke kterým mohlo dojít ze shora uvedených důvodů.

3. Smluvní strany se dohodly, že náklady spojené s převodem vlastnického práva k daru se 
zavazuje uhradit obdarovaný. Změnu v registru silničních vozidel se výslovně zavazuje zajistit 
obdarovaný, přičemž dárce mu k tomuto jednání poskytne veškerou součinnost.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Obdarovaný nabude vlastnické právo k daru zápisem změny vlastníka daru v registru silničních 
vozidel. O předání a převzetí daru bude sepsán předávací protokol, který se následně stane 
přílohou smlouvy. Za dárce je oprávněnou osobou k předání daru| 
hl. m. Prahy, tekl

Městská policie 
odbor služeb Magistrátu hl. m. Prahy, 

za obdarovaného je oprávněnou osobou k převzetí daru Ing. Jana
a

tel:;
Hrazánková.

2. Obdarovaný se zavazuje, že dar využije pouze k účelu uvedenému v čl. II. odst. 3 smlouvy. V 
připadé nedodrženi tohoto závazku se obdarovaný zavazuje uhradit dárci částku odpovídající 
zůstatkové hodnotě daru, a to nejpozději do 15 dnů od doručení písemné výzvy dárce.
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3. Smlouva je vyhotovena v 6 - ti stejnopisech s platnosti originálu, z nichž 4 obdrží dárce a 2 

obdarovaný.

4. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle článku IV. odst. 6. smlouvy. Od okamžiku 
podpisu smlouvy jsou smluvní strany obsahem smlouvy a svými projevy vázány.

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv 
(CES) vedené dárcem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, 
číselné označení smlouvy, datum jejího podpisu a text smlouvy. Smluvní strany prohlašuji, že 
skutečnosti, uvedené ve smlouvě, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a 
udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

6. Smluvní strany výslovně sjednávají, ze uveřejněni smlouvy v registru smluv dle zákona č- 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů zajistí dárce.

7. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů, tímto dárce potvrzuje, že uzavřeni smlouvy schválila Rada hlavního města Prahy 
usnesením č. 1937 ze dne 2.8. 2021.

8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 
porozuměly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, že jim nejsou známy žádné důvody, 
pro které by smlouva nemohla být řádné plněna, nebo které by způsobovaly její neplatnost a 
že se nepřiči dobrým mravům a neodporuje zákonu. Na důkaz toho připojují vlastnoruční 
podpisy.

Příloha č. 1 - Osvědčeni o registraci vozidla UH 127617. - co 
Příloha č. 2 - Znalecký posudek č. 949 - 02/2021 - co 
Příloha č. 3 - Předávací protokol

Přílohy:

6 -08- tm J4 f-Mv__ ___dneV Praze dne

Za obdarovaného:Za dárce:

OBEC*Hlavní město Praha 
Ing. Lukáš Stránský

pověřený řízením odboru služeb MHMP

rov. a

0 85a•Jaíi
srarost
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Znalec :
y - specializace: oceňováníceny aobor ekonomika — cx 

motorových vozidel

Objednatel: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

Městská policie hl. m. Prahy 

Korunní 98,101 00 Praha 10 

IČO: 00064581

Znalecký posudek
(949-02/2021)

iyy
f
i O obvyklé ceně motorového vozidla
/

/

ť Tovární značky : HYUNDAI í 30

RZ: 5AB 7369*4
10.2.2021

7Počet listů:

1Počet příloh:

Počet předaných vyhotovení: 1

Znalecký posudek je vypracován s využitím metodiky, doporučené Znaleckým standardem č. 1/2005
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1. ZADÁNÍ ZNALECKÉHO POSUDKU

1.1. ODBORNÁ OTÁZKA ZADAVATELE 

Určení obvyklé ceny vozidla

1.2. ÚČEL ZNALECKÉHO POSUDKU 

Prodej vozidla

O- SKUTEČNOSTI SDĚLENÉ ZADAVATELEM MAJÍCÍ VLIV NA 
PŘESNOST ZÁVĚRU POSUDKU

Prohlídka vozidla v areálu garáží MP Praha Kundratka

2. VÝČET PODKLADŮ
*

i 2.1. POPIS POSTUPU ZNALCE PŘI VÝBĚRU ZDROJŮ DAT 

Vybírám dala z ověřených zdrojů!

2.2. VÝČET VYBRANÝCH ZDROJŮ DAT A JEJICH POPIS 

Technický průkaz, nedílná součást vozidla.
Ceník vozidla daného typu u autorizovaných prodejců

Ceny obvyklé obdobných vozidel na našem, popřípadě Německém trhu 

(v našem regionu jsou kvalitnější a dostupnější vozidla v Německu) - internet.

i* 2.3. VĚROHODNOST ZDROJE DAT

Data jsou originální, žádné padělané kopie!

3. NÁLEZ

3.1. POPIS POSTUPU PŘI SBĚRU ČI TVORBĚ DAT

Opatření dokladů, přečtení a kontrola.

3.2. POPIS POSTUPU PŘI ZPRACOVÁNÍ DAT

Fyzická prohlídka vozidla, kontrola identifikačních znaků, kontrola technického stavu 
vozidla, srovnání s uskutečněnými prodeji vozidel- pokud jsou k dispozici obdobná 
vozidla, jinak porovnání s nabídkovými cenami a odečtení min 10% nabídkové ceny.
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3.3. VÝČET SEBRANÝCH NEBO VYTVOŘENÝCH DAT 

Technický průkaz, nedílná součást vozidla.

Zjištění kilometrového proběhu a obutí vozidla.
Ceník vozidla daného typu u autorizovaných prodejců

Ceny obvyklé obdobných vozidel na našem, popřípadě Německém trhu (v 

regionu jsou kvalitnější a dostupnější vozidla v Německu) - internet.

Identifikace vozidla

našem

Tovární značka a typ vozidla : 
Obchodní označení
Druh vozidla:

HYUNDAI GDH
130
Ml

SPZ: 5AB 7369
Barva : Bílál
technický průkaz série - číslo UH 127617
Osvědčení o TP platné do :•
Výrobní číslo vozidla / rok výrobyj______
Výrobní číslo karoserie / rok výrobv:_____
Druh karoserie:______________________
Typ motoru / rok výroby :______________
Objem / cm3 /, druh, výkon motoru / kw/ot:

6.2. 2021
TMAD281CGGJ109374 / 2015
Dtto
5-ti dveřová hatchback
G4FD / 2015
1591 zážehový, 99 / 6300

Druh a rozměr pneumatik prvomontáže :
Schválené změny proti TP :

195/65 R 15 91 H

První uvedeni do provozu: 3.12.2015
Držitel vozidla: HLAVNI MĚSTO PRAHA,

Mariánské náměstí 2, Praha 1
Provozovatel vozidla: dtto
Počet předchozích držitelů: 0
Stav počítadla ujetých km :__________
Údaje o počtu km dle držitele :________
Údaje na vozidle s údaji v dokumentaci:

227 226
Souhlasí s počítadlem
Souhlasí

Údaje o opravách a poškození vozidla, opravách hlavních skupin, jejich 
eventuelních výměnách.

Dle záznamů v TP
Dle dokladů držitele__ ____________
Dle sdělení držitele a prohlídky vozidla: Vozidlo používané městskou policií, běžně 

udržované, ekvivalentní počtu najetých km.

Posouzení výbavy vozidla podle údajů výrobce pro uvedený typ

Odpovídá
Neodpovídá

Ano------h

Chybí
mimořádná Majáková technika
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Technický stav vozidla zjištěn

Prohlídkou: Ano
Zkušební jízdou:
Datum a místo prohlídky

Ano
15.12.2020, Areál MP, Praha Kundratka

Datum a místo zkušební jízdy : 15.12.2020, Areál MP, Praha Kundratka
Vozidlo řídil: Znalec osobně

Suchá vozovka 3°CStav vozovky a atmosférické podmínky 
Počet ujetých km přiZJ. 0,5
Stabilita vozidla v přímé jízdě:

y zatáčce:
dobrá
dobrá

Při brzdění provozní brzdou: Drží stopu__

Technický stav jednotlivých skupin

Motor a spojka: 
Hodnocení těch. Stavu:

Odpovídá době provozu a počtu ujetých km. 
Odpovídající stav
Odpovídá době provozu a počtu ujetých km. 
Odpovídající stav

Převodovka a rozvodovka: 
Hodnocení těch.stavu:

Odpovídá době provozu a počtu ujetých km. 
Odpovídající slav

Přední náprava,rizení: 
Hodnocení těch.stavu:

Odpovídá době provozu a počtu ujetých km. 
Odpovídající stav

Zadní náprava: 
Hodnocení těch.stavu:
Skříň karoserie: 
Hodnocení tech.stavu:

Odpovídá době provozu a počtu ujetých km. 
Odpovídající stav  
Odpovídá době provozu a počtu ujetých km. 
Odpovídající stav

Výbava karoserie: 
Hodnocení tech.stavu:

Pneumatiky

Pneumatiky prvomontáže

Výchozí Cena pneu prvomontáže
CNPP - 5Ks Pneu á 1136,- Kč = 5680,-Kě včetně DPH

Pneumatiky na vozidle:

PP LZ PZ RPneu LP
1 1 1 1Ks 1

7nnřWn NOKIAN
195/65R15
originálDruh
WRD'3Označ.dezénu

1198,-1198,- 1198,- 1198,- 1198,-Vých.cena
pláště

1198,- 1198,-Vých.cena
pneumatiky

1198,- 1198,- 1198,-

60% 60% 20%Tec hn. hodno ta 60% 60%
Časová cena pneumatik na vozidle 2 995,-Kě vě. DPH
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Mimořádná výbava

b d fa c e
Mimořádná
výbava

THSN% ZA % Stav+/- % THS % PTHS %

Majáková skupina 100 55 45 45
CN 56 523,- 55 45 25 435,-

Časová technická hodnota mimořádné výbavy ČTHV 25 435,-Kč

4. POSUDEK
4.1. POPIS POSTUPU PŘIANALÝZE DAT 

Data analyzuji pomalu, ale jistě, a bez chyby.

4.2. VÝSLEDKY ANALÝZY DAT 

Výpočet technické hodnoty vozidla
i

I
Výpočet základní amortizace

Doba provozu DP = 6 .rok 
Dle TP 1. registrace vozidla 
Počet ujetých km PKM 
Dle Počítadla km

ZAD = 55%

ZAP = 90%

ZA~(55+90):2 = 72,5 ~ 73%

Výpočet redukované technické hodnoty vozidla
i

b d fa c e
THS % IPDS %Skupina THSN% ZA% Stav+/- % PTHS %

Motor+spojka
Převodovka+
Rozvodovka

100 73 27 25 6,7
100 73 27 10 2,7

0 Př. náprava+ 
řízení

100 73 27 11 3

Zadni 100 73 27 4 U
naprava
Skříň 100 73 27 23 6,2
karoserie
Výbava
karoserie

100 73 27 27 7,3

Redukovaná technická hodnota vozidla THVR 27%

THSN -technická hodnota skupiny nové
ZA - základní amortizace
Stav -přirážky a srážky za technický stav
PDS -poměrný díl skupiny
THS -Technická hodnota skupiny
PTHS -poměrná technická hodnota skupiny
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Výchozí cena vozidla

CN = cena nového modelu 
CN srovnatelná -10% za 1 modelovou řadu

CN = 299 900,-Kč 
CN = 269 910,-Kč

Výpočet časové ceny vozidla

Výchozí cena CN 269 910,-Kč
Výchozí cena pneu prvomontážc 
Redukovaná cena vozidla

CNPP 5 680,- Kč 
264 230,-Kč t.CR i!"

Redukovaná technická hodnota 
vozidla

TITVR 27%

71 342,- Kč 
2 995,-Kč 

25 435,- Kč

THVRxCR
Časová cena pneu na vozidle CČPV
Časová cena mimoř. výbavy 
Časová cena vozidla

CCVM
CCV 99 772,- Kč

Výpočet obvyklé ceny vozidla 

Koeficient prodejnosti vozidla KP = 0,8

Obvyklá cena vozidla je

Obvyklá cena vozidla COB = CČV x KP 99 772x 0,8 = 79817,60 Kč vč DPH 
Zaokrouhleno 79 800,-Kč vč DPH

4 5. ODŮVODNĚNÍ

5.1. Vozidlo je určeno k jednoúčelovému provozu, majáky sice mají časovou hodnotu 
25 435,- KČ, ale pro případný další provoz v civilním sektoru jsou bezcenné, 
akorát po jejich demontáži zůstanou díry ve střeše vozidla, které jej úplně 
znehodnotí.

5.2. Postup vypracování posudku je dle zákona o znalcích: Zákon č. 254/2019 Sb. 
a jeho příloh.

5.3. Přílohy

1) Fotodokumentace
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6. ZÁVĚR

6.1. Obvyklá cena vozidla k 28.2.2021

6.2. Obvyklá cena vozidla je 79 800,-Kč včDPH
Sedmdesátdevěttisícosmsetkorunčeskvch vč. DPHSlovy:

6.3. Výsledná cena je reálnou cenou k prodeji vozidla v dané lokalitě k účelu 

provozu v záchranných složkách.

* Znalecká doložka

Prohlašuji, že jsem si jako znalec vědom následků podání vědomě nepravdivého a hrubě 
zkresleného znaleckého posudku v souladu s § 127a občanského soudního řádu.
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Plzni dne 
23.11.2005 Č.j. 1888/2004 Pro obor Doprava - odvětví doprava městská a doprava silniční - 
specializace: technické posudky o příčinách dopravních nehod.
A obor ekonomika - odvětví ceny a odhady - specializace: oceňování motorových vozidel,a dne 
12.10.2010 Spr. 2300/2010 pro obor ekonomika - ceny a odhady -oceňování movitých věcí, 
strojů a zařízení a obor stroj írenství-stroj.všeobecné-posuzo vání technického stavu motorových 
vozidel,strojů a zařízení.
Znalecký posudek vedu ve své evidenci pod pořadovým číslem
949-02/2021, a bude zaevidován do evidenčního systému ministerstva spravedlnosti, který zatím 
ještě neexistuje.
Znalečné a náhradu nákladů účtuji dle přiložené likvidace na základě dokladu č. 11/2021.

a
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Protokol o předání automobilu na základě darovací smlouvy č.
INO/01/01/002012/2021

Předávající:
Městská policie hl. m. Prahy 
IČO: 00064581
Kundratka 19,180 00 Praha 8

Předávající:

Hlavní město Praha, garáž mistr autoprovozu odboru Služeb Magistrátu hl. m. Prahy 
Mariánské náměstí 2,110 01 Praha 1

Obec Borová Lada, Borová Lada 38,384 92 Borová Lada, IČO: 00250341, 
DIČ: CZ00250341, starostka Ing. Jana HrazánkováPřebírající:

Předmětem předáni je automobil (dále jen „vozidlo")

Výrobce: Hyundai 
Model: i30
RZ: 5AB7369

TMAD281CGGJ109374VIN:

S předmětem předáni je předáváno:

VTP č.: UH127617
ORV č.: UAP 528992
Klíč od vozidla 2ks
majáková technika SMPRH001TDL5

Stav vozidla:

Odpovídá znaleckému posudku, bez STK

Přebírající se zavazuje k převodu vozidla v zákonem stanovené Ihútě na nového majitele z důvodu ukončení 
platnosti povinného ručení. Po převodu vozidla zašle kopii přepsaného VTP na email

V Praze dne 2^. 2021
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