
Čj":KRPA-99027-12 /Č/-2022-0000AO-26

výtisk č.: 3/4

Početlistů: 3
SMLOUVA O ZMĚNĚ PŘÍSLUŠNOSTI HOSPODAŘIT S MAJETKEM STÁTU

uzavřená v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., v platném znění, a vyhlášky MF č. 62/2001Sb. a
ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen

,,občanský zákoník")

uzavřená mezi

Krajským ředitelstvím policie hlavního města Prahy
se sídlem:
1Č·
DIČ:

Kongresová 1666/2, 140 00 Praha 4. - Nusle

zastoupená: zástupcem ředitele Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy

kontaktní adresa: Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
Bartolomějská 7, 100 00 Praha 1

(dále jen ,,předávajicř')
a

Střední odborné učiliště Uherský Brod, SŠ řemesel a chovatelství
se sídlem: Svatopluka Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod
lČ:

zastoupené: ředitelem SOU Uherský Brod

kontaktní adresa: SOU Uherský Brod
Svatopluka Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod

(dále jen ,,přejímajÍcÍ")

uzavÍrajÍ níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVA O ZMĚNĚ PŘÍSLUŠNOSTI HOSPODAŘIT S MAJETKEM STÁTU

ČI. 1.

Na základě provedení mimorezortního nabídkového řIzení provedeného Odborem správy
majetku Ministerstvem vnitra ČR č.j. MV-76185-4/OSM-2022 ze dne 19.5.2022 a Rozhodnutí o
trvalé nepotřebnosti hmotného investičního majetku Krajského ředitelství policie hlavního města
Prahy, se kterým hospodaří Česká republika Čj: KRPA-99027-10/ČJ-2022-0000AO-26 ze dne
20.5.2022 převádí Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy bezúplatně do vlastnictví
Středního odborného učiliště Uherský Brod niže specifikovaný nepotřebný majetek.

předávajÍcÍ prohlašuje, že niže uvedený nepotřebný majetek je ve vlastnictví Krajského
ředitelství policie hlavního města Prahy a má právo s nim hospodařit.

l



J

předávajÍcÍ touto smlouvou bezúplatně převádí přIslušnost hospodařit s tímto
nepotřebným majetkem státu uvedeným v Článku 2. této smlouvy.

přejimajÍcÍ prohlašuje, že zná stav přejímaného nepotřebného majetku a že tento
nepotřebný majetek a tento majetek přejímá do svého majetku.

ČI. 2.
Seznam a účetní hodnota předávaného nepotřebného majetku:

B
typ vozidla
výrobní číslo
rok výroby
RZ
barva
číslo technického průkazu
ujeto km
účetní hodnota

71031
Škoda Octavia ll 2.0
VIN - TMBBE41U642880232
2003
3SY9528
šedá pastelová metalíza
BF522218
185.458
485 494,98 KČ

ČI. 3.

1. předávajÍcÍ prohlašuje, že:

a) předávaný nepotřebný majetek není zatížen žádnými dluhy ani jinými nároky,
b) nejsou mu známy takové závady, na které by měl povinnost přejjmajÍcÍho upozornit.

2. přejímajÍcÍ prohlašuje, že mu je tento stav předávaného nepotřebného majetku znám, neboť
předávajÍcÍ ho s technickým stavem nepotřebného majetku seznámil. Nepotřebný majetek je
ve špatném technickém stavu, má neplatnou STK a předávajÍcÍ nezajišťuje znalecký posudek
pro stanovení ceny v daném čase a místě pro potřeby účetníevidence.

3. Spolu s výše uvedeným nepotřebným majetkem bude předán TP, který bude přehlášen na
registru motorových vozidel MV ČR OSM,jOSé Martiho 385/11, 160 00 Praha 6-Ve|es|avin.
přejjmajÍcÍ je povinen do 10 pracovních dnů od fyzického převzetí nepotřebného majetku
(motorového vozidla) zajistit na své náklady evidenční kontrolu. S protokolem o evidenční
kontrole je přejjmajÍcÍ povinen dostavit se s předávajícim do 14 kalendářních dnů od
provedené evidenční kontroly na uvedené registrační místo. Zde dojde k přepisu a zaplacení
správního poplatku za provedený úkon. Součásti převodu vozidla může být registrem
motorových vozidel přejjmajÍcÍ vyzván k zaplacení ekologického poplatku za motorové vozidlo
nesp|ňujÍcÍ emisní normu. Veškeré správní nebo ekologické poplatky hradí přejjmajÍcÍ.

4. Nepotřebnému majetku v den převodu bude ukončeno zákonné pojištění odpovědnosti
z provozu vozidla.

5. Právo o přIsluŠnosti hospodařit s majetkem státu přechází na přejímajÍcÍho dnem podpisu této
smlouvy.

6. Fyzické předání a převzetí nepotřebného majetku se uskutečni mezi zástupci předávájÍcÍho a
přejímajÍcÍho potvrzením přeúčtovacích dokladů o předánia převzetí nepotřebného majetku.
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Kontaktní osobou předávajÍcÍho je pan Odbor správy majetku AutomobilnI
oddělení Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, tel.:
Kontaktní osobou přejhnacího je pan ředitel SOU, e-mail:
tel.:

7. Organizační zabezpečeni a fyzické předáni nepotřebného majetku zajistí předávajÍcÍ

8. Fyzické předáni a převzetí se uskuteční nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy.

ČI. 4.

předávajÍcÍ k uvedenému nepotřebnému majetku neposkytuje žádnou záruku, opravu,
servis ani dodávky náhradních dílů.

ČI. 5.

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.

2. Smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků za předpokladu souhlasu
obou stran.

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá má hodnotu originálu. Každá ze
stran obdrží po dvou vyhotoveních.

4. Obě strany prohlašujI, že obsah smlouvy je jim jasný a srozumitelný a je projevem jejich
svobodné vůle, což stvrzuji svými podpisy.
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