
 
Ústecký kraj 

číslo smlouvy: 17/SML0724/OS/MAJ 

 

Smlouva o bezúplatném převodu věcí movitých 
 

 

Smluvní strany 

1. 

Převádějící 

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje 

zastoupena:  ředitelem    

sídlo:           Ruská 260, 417 03, Dubí 3               

IČ:               00080837                   

(dále jen „Příspěvková organizace“) 

a 

2. 

Příjemce 

Ústecký kraj 

zastoupený:  Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje  

sídlo:           Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 02 

IČ:                70892156 

(dále jen „Kraj“) 

 

uzavřely tuto smlouvu o bezúplatném převodu věcí movitých 

 

Čl. 1 

Předmět bezúplatného převodu 

1. Příspěvková organizace převádí se vším právním i faktickým příslušenstvím a součástmi, 

v souladu s ust. 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, do vlastnictví Kraje bezplatně movitý majetek 

(dále jen „majetek“) : 

 

název  inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč)         ZC(Kč) 

 Trezor Leicher 6700000084 2009 nezjištěn 405 144,- 287 477,- 

      výrobní číslo: nezjištěno 

  

        Kraj majetek se vším právním i faktickým příslušenstvím a součástmi přijímá. 

 

Čl. 2 

Prohlášení smluvních stran 

1. Příspěvková organizace prohlašuje, že seznámila Ústecký kraj se stavem převáděného 

majetku včetně jeho příslušenství a součástí, a že na převáděném majetku neváznou 

žádné dluhy, zástavní práva, ani jiné právní vady. Dále příspěvková organizace 

prohlašuje, že je s majetkem oprávněna nakládat. 

2. Příjemce prohlašuje, že si předmět majetku řádně prohlédl a je seznámen s jeho stavem.  

 

Čl. 2 

Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou 

písemných a číslovaných dodatků. 

2. Ústecký kraj potvrzuje, že o uzavření této smlouvy rozhodla Rada Ústeckého kraje 

usnesením č. 119/9R/2017 ze dne 1. 3. 2017. 



3. Tato smlouva je vyhotovena na 2 stranách, ve 3 stejnopisech, z  nichž každý má platnost 

originálu, přičemž Kraj obdrží 2 vyhotovení a příspěvková organizace 1 vyhotovení.  

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními 

stranami. 

 

 

Čl. 3 

Podpisy smluvních stran 
Obě smluvní strany, mezi nimiž je tato smlouva uzavírána, shodně prohlašují, že si tuto 

smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle 

jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně 

nevýhodných podmínek. Každá smluvní strana potvrzuje autentičnost této smlouvy svým 

podpisem. 

 

 

      

 

 

 

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

           Ústecký kraj příspěvková organizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


