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Smlouva o bezúplatném převodu věcí movitých 
 

(uzavřená dle ustanovení § 2055 a násl. zákona  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů) 

č. 23/8/2022 
 

 

Smluvní strany 

 

1. 

Převádějící 

Statutární město Most 

zastoupené:   Ing. Markem Hrvolem, primátorem 

sídlo:   434 69 Most, Radniční 1/2 

IČO:   00266094 

DIČ:    CZ00266094 

(dále též jen „město“) 

 

a 

 

2. 

Příjemce 

1. mateřská škola, Most, příspěvková organizace
 
 

zastoupena:   Mgr. Šárkou Procházkovou, ředitelkou 

sídlo:    434 01 Most, Husitská 1683 

IČO:    10834346 

adresa pro doručování: 434 01 Most, Husitská 1683 

E-mail:
 

  XXXXXXX 

ID datové schránky:  njpwsgs 

(dále též jen „organizace“) 

 

uzavřely tuto smlouvu o bezúplatném převodu věcí movitých 

 

Čl. I 

Předmět smlouvy a předmět převodu 

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran, vyplývajících 

z převodu movitých věcí mezi městem a organizací. 

2. Město je vlastníkem movitých věcí, jejichž individuální určení obsahuje inventurní 

seznam, který je jako příloha č. 1 součástí smlouvy (dále „předmět převodu“). 

3. Město tímto bezplatně převádí vlastnické právo k předmětu převodu na organizaci, a to 

pro účel, pro který byla zřízena. Organizace tento předmět převodu přijímá a svým 

podpisem potvrzuje, že předmět převodu jí město předalo před podpisem této smlouvy. 



   

 

 

 

 

Čl. II 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Organizace je povinna využívat předmět převodu s péčí řádného hospodáře k účelu, pro 

který byla zřízena. 

2. Při porušení závazku uvedeném v čl. II odst. 1 je město oprávněno domáhat se vrácení 

předmětu převodu nebo jeho části a organizace je povinna vrátit předmět převodu nebo 

jeho část neprodleně po doručení písemné výzvy města k vrácení předmětu převodu. 

3. Pro případ vyřazování předmětu převodu nebo jeho části ve smyslu předpisů o účetnictví 

se organizace zavazuje postupovat podle pravidel stanovených městem, s nimiž město 

organizaci seznámí. 

 

Čl. III 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se uzavírá na základě usnesení Zastupitelstva města 

Mostu  č.  ZmM/0080/3/2022/A ze dne 15.12.2022. 

2. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona 

č.  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv 

vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

č. 106/1999 Sb.“), a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, 

číselném označení této smlouvy a datum jejího uzavření. 

4. Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí 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), zákonem č. 110/2019 Sb., 

o zpracování osobních údajů a dále pak ID_ST_076 Nakládání s osobními údaji. 

5. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 

se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní město, a to nejpozději 

do 30 dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit 

smlouvu v registru organizace. 

6. Po uveřejnění v registru smluv obdrží organizace do datové schránky/e-mailem potvrzení 

z registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou 

elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se 

dohodly, že organizace nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, 

nijak dále o této skutečnosti informována. 

7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., 

a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

8. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy před podpisem dobře seznámily 

a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy. 



   

 

 

 

 

9. Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou 

za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou 

či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení 

zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení 

písemnosti. 

10. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě vyžadují písemnou formu. 

 

11. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  

 

12. Tato smlouva byla vyhotovena na třech stranách, ve dvou stejnopisech, z nichž každý má 

platnost originálu, přičemž jeden stejnopis obdrží město a jeden stejnopis organizace, 

příloha o jedné  straně je její nedílnou součástí. 
 

 

 

 

 V Mostě dne 3. 1. 2023 V Mostě dne 9. 1. 2023  

 

 

 

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

 Příjemce Převádějící 

 Mgr. Šárka Procházková Ing. Marek Hrvol 

 ředitelka primátor 

 

 

 

 

  



   

 

 

 

 

Příloha č. 1 ke smlouvě č. 23/8/2022 

 

 

PŘEDMĚT PŘEVODU 

 

                                             

               

                    Celkem - účet 022                 521 757,00 
 

 

 

inventární číslo název majetku  

 

ks rok pořízení 

pořiz./reprodukč. 

cena  

za 1 ks/ v Kč 

pořiz./reprodukč. cena 

 celkem/ v Kč 

160960000103 

DA DVOUVĚŽOVÁ 

SESTAVA 

S LANOVÝM 

TUNELEM 

 (MŠ OP Bělehradská) 

1 3/2022 180 835,00 180 835,00 

160960000105 
DA DRAK 

 (MŠ OP Bělehradská) 
1 6/2022 85 972,00 85 972,00 

160960000106 

DA SANTA MARIA 

(MŠ OP K. H. 

Borovského) 

1 6/2022 203 342,00 203 342,00 

160960000107 

DA VLNOBITÍ 

 (MŠ OP K. H. 

Borovského) 

1 6/2022 51 608,00 51 608,00 
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