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SMLOUVA O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU MAJETKU
č.j. HSAA - 10689-1/2021

č. smlouvy u nabývajícího: 202109153
podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku Ceské republiky a jejím vystupování v právních

vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o majetku státu"), a dle § 1746 odst.
2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

,,občanský zákoník")

ČI. 1
Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy
organizační složka státu
Se sídlem:
Zastoupená:
IČO:
DIČ,
Kontaktní osoba:
E-mail:
Tel.:

Sokolská 62, 121 24 Praha 2
plk. Ing. Lud'kem Prudilem, ředitelem
70886288
CZ70886288, není plátcem DPH
mjr. Ing. Petr Tlapák

(dále jen ,,převádějící"

a

Městská část
Se sídlem:
Zastoupená:
IČO:
DIČ,

Praha-LibuŠ

Kontaktní osoba:
E-mail:
Tel.:

Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš
Mgr. Jiřím Koubkem, starostou
00231142
CZ00231142

(dále jen ,,nabývající")

ČI. 2
Předmět smlouvy

l. převádějící prohlašuje, že .je příslušný hospodařit s automobilem speciálním požárním
VOLVO FL 4xR3 7,1 217/KW na základě nového pořízení majetku z roku
2012, zařazeným pod nomenklaturou: 081423 190006. sériovým číslem:
#2APl 127, č. karty majetku: 10800377 (dále jen ,,vozidlo"). "

. Sériové Rok Pořizovací ZůstatkováNazev Nomenklatura V V, .
c. porueni cena cena

Automobil speciální
požární, VOLVO FL

4xR3 7,1 217/KW 081423190006 #2APll27 2012 6.253.630,00 Kč 2.062.456,54 Kč
VIN:

YV2TH60AODB642915
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2. převádějící bezplatně přenechává nabývajícímu ve veřejném zájmu vozidlo a nabývqjící ho
přijímá a přejímá do svého užívání a vlastnictví, a to v souladu s § 22 odst. 3 zákona
o majetku státu k zásahové Činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů městské části
Praha-Libuš.

3. převádějící je organizační složkou státu, která postupuje při hospodaření s majetkem České
republiky podle zákona o majetku státu. převádějící je příslušný hospodařit s vozidlem
na základě legálního nabytí dle data uvedeného v osvědčení o registraci vozidla.

4. Důvodem převodu vozidla na nabývajícího je, že pro převádějícího se stal dotčený majetek
pro plnění jeho úkolů ve smyslu § 14 odst. 7 zákona o mqjetku státu trvale nepotřebným.
Zároveň jeho stav umožňuje jeho další využití jinými organizačními složkami státu nebo
státními organizacemi, popř. nestátními subjekty na základě rozhodnutí ředitele HZS hl. m.
Prahy č. j.: HSAA- 6557-1/2021 ze dne l. června 2021.

ČI. 3
Práva a povinnosti

l. Nabývající prohlašuje, že se s vozidlem seznámil a zná jeho technický stav — je pojízdné,
jeho stav odpovídá stáří a ujetým kilometrům, má lehkou korozi podvozku. Vozidlo má
najeto 54 880 km, s platnou STK, s vadnou AKU, interiér nese známky používání.

2. převádějící je povinen předat nabývajícímu veškeré doklady potřebné k provozu, registraci
a převodu vozidla nejpozději při jeho předání a je povinen poskytnout nabývajícímu
veškerou potřebnou součinnost při převodu vozidla do jeho vlastnictví, VC. registrace
u příslušného orgánu.

3. Vozidlo se převádí bez dalšího technického vybavení.

4. převádějící a nabývající se dohodli, že dnem protokolárního převzetí vozidla přechází
vlastnické právo a nebezpečí škody na nabývajícího; tímto dnem přecházejí na nabývajícího
veškerá práva, povinnosti a užitky, vážící se k vozidlu.

5. Předávající prohlašuje, že vozidlo není zatíženo žádnými dluhy, věcnými břemeny ani
jinými právními nároky a že mu není známa taková závada, na kterou by měl povinnost
nabývajícího upozornit nad rámec předávacího protokolu.

6. Vozidlo smí být k provozu na pozemních komunikacích a k zásahové Činnosti používáno
po vykonání řádné technické kontroly a po odstranění všech provozních závad. Nabývající
je povinen zařadit vozidlo do integrovaného záchranného systému ve svém působišti.
Úkony uvedené v tomto odstavci budou provedeny na náklady nabývajícího.

7. Nabývající je povinen neprodleně po převzetí vozidla odstranit veškeré nápisy a znaky
spojující vozidlo s převádějícím.

ČI. 4
Termín a místo plnění

1. Vozidlo bude předáno na adrese převádějícího: Hasičská stanice č. 5, Průběžná 3105/74,
100 00, Praha 10 - Strašnice.
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2. Nabývající je povinen fyzicky a protokolárně převzít vozidlo nejpozději do 14 dnů

od zveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s ČI. 5 odst. 4 této smlouvy.

3. Nabývající je povinen do 10 pracovních dnů od převzetí vozidla zajistit jeho převod
v registru vozidel.

4. Protokol o předání vozidlajsou povinni podepsat pověření zástupci obou stran v den předání
vozidla.

ČI. 5
ZávěreČná ustanovení

l. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž převádějící obdrží dva (2)
výtisky a nabývající dva (2) výtisky.

2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, vzestupnou číselnou řadou
číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

3. převádějící a nabývající prohlašují, že obsah této smlouvy je jim jasný a srozumitelný
a je projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ,,zákon o registru smluv"). Tuto smlouvu dle zákona o registru smluv uveřejní
převádějící, přičemž smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném
znění.

V Praze dne:

Za převádějícího: Za nabývajícího:

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona Č. 131/2000 Sb., o hlavn jších

předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právníh ibuŠ

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha- Libuš

Datum jednání a číslo usnesení: 29. 9. 2021 č. Usn. RMC 229/202 l.
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MěstSká část Praha-Libuš

USNESENÍ RADY
Č. 229/2021

Jednání R ze dne
_ _ _ . pro
'29. 9. 2021 " 3

Podpisy

Hlasování o usnesení "Přítomno " 3
proti ' zdržel se '

" 0_ i O 1U'n's'"í jpřijato )

Rada městské části Praha-Libuš:

1. schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku HSAA
10689-1/2021(speciální požární automobil VOLVO FL) s Českou
republikou - Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, Sokolská 62,
121 24 Praha 2, IČ 70886288 pro organizační složku JSDH Libuš,

2. pověřuje starostu podpisem Smlouvy, která je nedíhiou součástí tohoto
usnesení.
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