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2920/BHO/2017-BHOM
C.j.: UZSVM/BHO/2915/2017-BHOM

Česká republika - Úřad pro Zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2,
Za kterou právně jedná Mgr. Ivo Popelka, ředitel Územního pracoviště Brno,
na Základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2014 v platném Znění,
Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno
IČO: 69797111
(dále jen „předávající")

a

Lesy České republiky, s. p.
Se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08,
Zapsaný v OR u KS v Hradci Králové, Oddíl AXII, vložka 540,
ıčo: 42198451, Dıč: 0242196451

Zastoupený: lng. Danielem Szórádem, PhD., generálním ředitelem
Zastoupen: na Základě Pověření Ze dne 10. 12. 2015 Ing. Pavlem Pernicou, vedoucím Správy
toků - oblast povodí Moravy, se sídlem ve Vsetíně, U Skláren 781, 755 01 Vsetín
(dále jen „přejímající")

uzavírají podle ust. § 55 odst. 3 Zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování vprávních vztazích (dále jen „Zákon č.219/2000 Sb.“), Zákona č. 77/1997 Sb.,
ostatním podniku, ust. §§ 14 a násl. vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních
složek státu a státních Organizaci s majetkem státu, všechny ve Znění pozdějších předpisů, tuto

ˇ ˇ SMLOUyU o PŘEDÁNÍ MAgETKU STÁTU I
A ZMENE PRısLUSNoSTı HosPoDARıT s MAJETKEM sTATU

č. j. UZSVM/BHO/2915/2017-BHOM

čı. ı.
1. Česká republika je vlastníkem těchto nemovitých věcí:

Pozemky
vI stavební parc. c. 412/2, druh pozemku: Zastavěná plocha a nádvoří,

Na pozemku stoji stavba: vod. dílo, hráz ohr, LV 1412,
hodnota V účetní evidenci 240,00 Kč,

I pozemková parc.č. 4276, druh pozemku: vodní plocha, Způsob Využití: vodní nádrž
umělá,
hodnota v účetní evidenci 3.510,00 Kč,

I pozemková parc.č. 4288, druh pozemku: vodní plocha, Způsob využití: vodní nádrž
umělá,
hodnota v účetní evidenci 700,00 Kč,

Zapsané na listu vlastnictví č. 60000 pro katastrální území Louka u Ostrohu, obec Louka,
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním
pracovištěm Hodonín (dále jen „nemovité věci“).

2. Předávající je příslušný hospodařit s výše uvedenými nemovitými věcmi na Základě
Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu čj.: SPÚ 054609/2015 Ze dne 6. 2. 2015, které
nabylo právní moci dne 2. 3. 2015, S právními účinky Zápisu ke dní 2. 3: 2015, a to ve smyslu
ust. § 9 Zákona č. 219/2000 Sb.



čı. ıı.
Předávajíci předává přejímajicimu nemovité věci uvedené v ČI. I. a přejímající je přejimá
do práva hospodařit.

Předávajíci a přejímající se dohodli, že návrh na Záznam Změny podle této smlouvy
do katastru nemovitostí podá předávající. Dnem doručení tohoto návrhu příslušnému
katastrálnímu úřadu nabývá tato Smlouva účinnosti a u předávaného majetku dochází
kzániku příslušnosti hospodařit u předávajícího a Zároveň ke vzniku práva hospodařit
u přejímajícího.

Přejimajíci prohlašuje, Že se seznámil sfaktickým stavem předávaných nemovitých věci
a v tomto stavu je bez výhrad přejímá.

čı. ııı.
Předávajíci apřejímající se dohodli, že vsouladu sust. § 16 vyhl. č. 62/2001 Sb.,
ve Znění pozdějších předpisů, Za majetek státu předávaný podle této Smlouvy přejímající
neposkytne předávajícímu Žádné plnění.
Předmět této smlouvy se převádí Z důvodu uvedení právního stavu do souladu se stavem
faktickým, nebot' na předávaných pozemcích se nachází vodní nádrž Blatnička, č. EDHM st.
objektu 4-00534-01/1, lDVT 10202996, CHP 4-13-02-013/0, jejíž správu vykonává přejímající.
Předávajíci majetek státu uvedený vČl. I. odst. 1 nepotřebuje k plnění úkolů v rámci své
působnosti. O nepotřebnosti majetku státu bylo rozhodnuto ředitelem odboru Odloučené
pracoviště Hodonín pod č.j.: UZSVM/BHO/2431/2017-BHOM dne 16. 3. 2017.

čı. ıv.
Předávajíci i přejímající shodně prohlašují, že jim nejsou Známy žádné skutečnosti, které by
uzavření této smlouvy bránily.
Předávajíci prohlašuje, že mu není Známo, že by na nemovitých věcech vázla nějaká

n omezení, Závazky či právní vady.
čı. v.

Pozemky specifikované v ČI. l. této smlouvy jsou pozemky ve vlastnictví státuI u nichž je
l Zákonem č. 254/20001 Sb., o vodách a o Změně některých Zákonü (vodní Zákon), ve Znění

pozdějších předpisů, svěřeno nakládání s nimi přejímajícímu.
. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech. Jeden je určen pro předávajicího, dva

pro přejímajícího a jeden pro katastrální úřad k provedení ZáZnamu.
Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně. Na důkaz toho
připojuji své vlastnoruční podpisy.
Smluvní strany navzájem prohlašuji, Že smlouva neobsahuje Žádné obchodní tajemství.
Tato smlouva bude Zveřejněna předávajícím v registru smluv podle Zákona č. 340/2015 Sb.,
o Zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (Zákon o registru smluv).
Předávajíci Zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez Zbytečného odkladu,
nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Oběma smluvními stranami.

v Brnè dne « E -lil- 2017 vz /›‹ dne 'iQ dil.“ 7.017
Česká re
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ředitel Uzemního plącoviště Brno vedoucí Správy toků - oblast povodí Moravy
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