
Smlouva o bezúplatném převodu věcí movitých 
uzavřená podle § 27 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

 
Smluvní strany 
 

1. Převádějící 
Město Litoměřice 
zastoupeno: Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou 

sídlo: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 

IČ: 00263958 

(dále jen „město“) 

 

a 

 

2. Příjemce 
Technické služby města Litoměřice  
zastoupeno: Ing. Ivo Elmanem, ředitelem 

sídlo: Na Kocandě 22, 412 01 Litoměřice 

IČ: 00080128 

(dále jen „Příspěvková organizace“) 

 
 

uzavřely tuto smlouvu o bezúplatném převodu věcí movitých 
 

Čl. 1 
 

1. Podle ust. § 27 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů může Příspěvková organizace bezúplatně 

nabýt do svého vlastnictví majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena. 

 

2. Město převádí do vlastnictví Příspěvkové organizace bezplatně movitý majetek (dále jen 

„majetek“). Majetek je specifikován v příloze č. 1 této smlouvy. Příloha tvoří nedílnou 

součást této smlouvy. Příspěvková organizace podpisem této smlouvy potvrzuje, že majetek je 

v její dispozici. 

 
Čl. 2 

Práva a povinnosti smluvních stran 
 
1. Příspěvková organizace je povinna využívat majetek s péčí řádného hospodáře k účelu, pro 

který byla zřízena.  

 

2. Pokud se stane majetek trvale nepotřebným, nabídne ho Příjemce bezúplatně zřizovateli a 

ostatním příspěvkovým organizacím zřízeným městem Litoměřice, případně tento majetek 

vyřadí v souladu s platnou Směrnicí o hospodaření PO, vydanou a schválenou Radou města 

Litoměřice.  

 

 
 
 



Čl. 3 

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

a číslovaných dodatků. 

 

2. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města č. 254/10/2017 ze dne 4.5. 

2017. 

 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž předávající 

i příjemce obdrží po jednom vyhotovení. 

 

3. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního 

jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu zveřejní v ISRS. 

 

4. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se 

zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, 

které se neuveřejňují. 

 

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

stranami. 

 
Čl. 4 

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. 

 

Příloha č. 1 – specifikace movitého dlouhodobého majetku 

 

 

V Litoměřicích  dne 11.5.2017 

 

 

 

 

 

 

....................................................                                           ….................................................... 

Město Litoměřice                                                     Technické služby města Litoměřice 

Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta              ing. Ivo Elman, ředitel 

   



Příloha č. 1 – Smlouva o bezúplatném převodu movité věci   

 

Název movité věci:   osobní automobil Škoda Roomster  RZ 8UO 1232 

 

Pořizovací cena:    329 814,- Kč 

 

Odpis: rovnoměrný – 29.10.21 – Automobily se zážeh. spalov. 

motorem o obsahem válců do 1 500 cm 3 – odpisová  skupina 

č. I  

 

Zůstatková cena k datu převodu: 261 993,- Kč 

 

 

 

 


