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SMLOUVA O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU MAJETKU 
 

OŠ/21/74690 
 

Smluvní strany 
 
Pardubický kraj 
se sídlem Pardubice I, Pardubice – Staré Město, Komenského nám. 125, PSČ 532 11 
IČO: 70892822  
DIČ: CZ70892822 
jednající hejtmanem JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D. 
bankovní spojení: účet č. 43-5203880207/0100 vedený u Komerční banky, a.s.  
(dále jen „převodce“) 
 
a 
 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485 
se sídlem Polička, Čsl. armády 485, PSČ 572 01 
IČO: 62031961 
DIČ: CZ62031961 
jednající ředitelem příspěvkové organizace Mgr. Borisem Preisslerem 
(dále jen „nabyvatel“) 
 
uzavírají podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a § 27 odst. 7 

písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, tuto smlouvu o bezúplatném převodu majetku:  

 
I. 

Předmět smlouvy 

1) Převodce touto smlouvou s účinností od 1. 12. 2021 převádí ze svého vlastnictví 
do vlastnictví nabyvatele movitý majetek, který je uveden v příloze, která tvoří nedílnou 
součást této smlouvy, se kterým do 30. 11. 2021 hospodařil nabyvatel.  

2) Nabyvatel převáděný majetek s účinností od 1. 12. 2021 do svého vlastnictví přijímá. 

 
II. 

Nakládání s majetkem 

Pokud se stane majetek, který bezúplatně nabyl touto smlouvou, pro nabyvatele trvale 
nepotřebný, je povinen ho přednostně nabídnout bezúplatně převodci. Nepřijme-li převodce 
písemnou nabídku nabyvatele, může nabyvatel po jeho předchozím písemném souhlasu 
majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených převodcem. Rozhodnutí 
o přijetí či nepřijetí nabídky převodce činí a předchozí souhlas dle předchozí věty uděluje 
převodci Rada Pardubického kraje. 

 
III. 

Další ujednání 

1) Převodce prohlašuje, že na převáděném majetku neváznou žádné závazky, dluhy, věcná 
práva ani jiné právní vady.  

2) Převodce prohlašuje, že mu není známo, že by převáděný majetek měl vady, které by 

neodpovídaly běžné míře opotřebení a na které by měl povinnost nabyvatele upozornit.  
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3) Nabyvatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že je mu stav převáděného majetku znám. 

4) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství 
(§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

 
IV. 

Závěrečná ustanovení 

1) Tato smlouva je uzavřena elektronicky. 

2) Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran 
a účinnosti 1. 12. 2021 za předpokladu jejího řádného zveřejnění v Registru smluv“. 

3) Smluvní strany se dohodly, že převodce bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 
O uveřejnění smlouvy převodce bezodkladně informuje nabyvatele, nebyl-li jeho kontaktní 
údaj uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

4) Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den 
od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného 
bezdůvodného obohacení. 

5) Smluvní strany uzavírají tuto dohodu v souladu s Nařízením 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 zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě, budou 
použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených 
povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních 
stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr. 

6) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že s jejím 
obsahem souhlasí, že byla uzavřena svobodně, určitě a vážně, nikoli v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.  

7) Bezúplatný převod majetku uvedený v této smlouvě byl schválen usnesením Rady 
Pardubického kraje R/589/21 ze dne 4. 10. 2021.  
 
 
 
 
 
………………………………………… 
Pardubický kraj, převodce 
JUDr. Martin Netolický, Ph.D. 
hejtman  
 
 
 
 
 
………………………………………… 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485, nabyvatel            
Mgr. Boris Preissler 
ředitel příspěvkové organizace 

http://www.pardubickykraj.cz/gdpr


Název příspěvkové organizace:

IČ:

v Kč na dvě desetinná místa

SÚ název Vlastní majetek **

(Svěřený) 
majetek 
předaný PO k 
hospodaření

012
Nehmotné výsledky 
výzkumu a vývoje

013 Software 435 600,00 435 600,00 0,00
IROP-udržitelnost do 4/2024, 1 
ks

018
Drobný dlouhodobý 
nehmotný majetek

360 090,90 241 026,90 119 064,00 0,00
IROP-udržitelnost do 4/2024 - 
4 ks

019
Ostatní dlouhodobý 
nehmotný majetek

041
Nedokončený 
dlouhodobý nehmotný 
majetek

051
Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý nehmotný 
majetek

795 690,90 241 026,90 554 664,00 0,00

031 Pozemky 1 890 441,00 1 890 441,00

032 Kulturní předměty

021 Stavby 103 525 090,88 103 525 090,88

022
Samostatné hmotné 
movité věci a soubory 
hmotných movitých věcí

13 800 988,78 7 763 176,78 6 037 812,00 259 474,00
IROP-udržitelnost do 4/2024, 
30 ks

025
Pěstitelské celky 
trvalých porostů

028
Drobný dlouhodobý 
hmotný majetek

14 342 181,12 12 216 853,12 2 125 328,00 415 217,00
IROP-udržitelnost do 4/2024,  
163 ks

029
Ostatní dlouhodobý 
hmotný majetek

042 *
Nedokončený 
dlouhodobý hmotný 
majetek

052 *
Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý hmotný 
majetek

133 558 701,78 19 980 029,90 113 578 671,88 674 691,00

069
Ostatní dlouhodobý 
finanční majetek

0,00 0,00 0,00 0,00

901 Jiný drobný DNM 139 126,50 139 126,50

902 Jiný drobný DHM 3 833 270,12 3 412 991,12 420 070,00 19 210,00
IROP-udržitelnost do 4/2024,  
211 ks

3 972 396,62 3 552 117,62 420 070,00 19 210,00

693 901,00

* hospodaření - pouze NDHM stavby nebo udržitelnost
** majetek pořízený po 1.1.2014 a majetek bezúplatně převedený Pk v průběhu let 2014 - 2021

Vyhotovil: E-mail: i
Dne: 26.8.2021 Telefon:

Bezúplatný převod celkem

CELKEM

CELKEM

CELKEM

A.I. 
Dlouhodobý 
nehmotný 
majetek

Podrozvahová 
evidence

CELKEM

A.III. 
Dlouhodobý 

finanční 
majetek

Brutto hodnota 
celkem (částka 

z rozvahy)

Poznámka (podrobné 
informace ke svěřenému 

majetku z dotací EU)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs.armády 485

Potvrzení o existenci majetku ve vlastnictví zřizovatele, který je v užívání příspěvkovou organizací k 30. 6. 2021

Potvrzení je zpracované na základě evidence majetku předaného Pardubickým krajem příspěvkové organizaci k hospodaření (svěřený majetek) a 
odsouhlasení na zůstatky stálých aktiv vykázaných v rozvaze příspěvkové organizace ke dni 30. 6. 2021 ve sloupci 1 BRUTTO

Svěřený majetek 
pořízený z 

evropských dotací

A.II. 
Dlouhodobý 

hmotný 
majetek

Z toho:

62031961

účet

Číslo položky 
rozvahy 


