
Smlouva
o bezúplatném převodu majetku

uzavřená v souladu s ustanovením § 22 odst. 3 zákona Č.219/2000 Sb., o majetku České republiky a
jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění

(dále jen smlouva)

č.j. předávajícího : HSOL-2986-18/2017
č.j. přejímajícího :

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
se sídlem: Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc
zastoupená : plk.lng. Karlem Koláříkem, ředitelem
IČ: 70885940
Kontaktní osoba pro předání majetku:

Datová schránka: ufiaa6d
(dále jen předávající )

a

výchovný ústav a středisko výchovné péče, PŠov
se sídlem PŠov ], 441 01 Podbořany
zastoupený: PhDr. Sávou Arabadžievaem , ředitelem
IČ: 49123734
Kontaktní osoba pro převzetí majetku:

Datová schránka: ymt8p2i
(dále jen přejímající)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto s m l o u v u :

I. Předmět

l. Touto smlouvou předávající bezplatně převádí vlastnické právo k věcem uvedeným v odst. 2
tohoto článku a přejímající tyto přijímá.

2. Specifikace věci :

Nomenklatura Označení Množství Cena l Cena ll ks ks celkem
120210081000 Blůza 60 49
120210111000 Blůza 85 109
120211677000 Trenýrky khaki 170
120211980000 Blůza vz. 95 9 l
12021 1980003 Kalhoty vz. 95 31 l
120421321424 Obuv pracovní, kanady 160
120211640010 Tílko bílé 89
120210371000 Kalhoty vz. 60 60
celkem 246 042,49

(dále také majetek)

(slovy dvěstě čtyřicet šest tisíc čtyřicet dva t korun českých a 49 haléřů)



3. Předávající prohlašuje, že dosud hospodaří s výše uvedeným majetkem a je oprávněn k nakládání
s ním, tento majetek však již nepotřebuje k plněni úkolů v rámci své působnosti a přesahuje jeho
potřeby na základě rozhodnutí o trvalé nepotřebnosti č.j HSOL-6758-15/2017.

l. přejímající prohlašuje, že je mu dobře znám stav předávaného majetku a že si jej prohlédl s tím, že
stav odpovídá jeho stáří.

II. ÚČel, práva a povinnosti smluvních stran

l. Přejímající se zavazuje, že po dobu 3 let ode dne převodu vlastnického práva k majetku uvedeného
v ČI. I. této smlouvy bude majetek využívat ve veřejném zájmu pro účely, ke kterým byl zřízen,
tedy výhradně pro potřeby výchovného ústavu pro mládež , nikoliv ke komerční či jiné
výdělečné činnosti a to ani prostřednictvím třetí osoby.

2. Přejímající se dále zavazuje, že ve stanovené lhůtě 3 let ode dne převodu vlastnického práva
nezcizí majetek uvedený v ČI. I. této smlouvy, a to žádným způsobem.

3. V případě porušení povinnosti uvedené v odst. l tohoto článku předávající bezodkladně po zjištěni
této skutečnosti písemně vyzve přejímajícího k odstranění tohoto nežádoucího stavu v přiměřené
lhůtě. Jestliže nedojde k odstranění nežádoucího stavu v přiměřené lhůtě je přejímající povinen
zaplatit předávajícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den, v němž došlo
k takovému porušení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení písemné výzvy
předávajícího přejímajícímu. Zaplacením uvedené smluvní pokuty nedojde k zániku povinnosti
dle odst. l. tohoto článku a doba, po kterou trvá porušení, se nezapočítává do doby uvedené
v odst. l. tohoto článku. V případě, Ze bude nežádoucí stav i nadále přetrvávat, je předávající
oprávněn uplatnit smluvní pokutu opakovaně nebo od této smlouvy odstoupit.

4. Odstoupit od této smlouvy je předávající oprávněn také v případě porušení povinnosti dle odst. 2.
tohoto článku.

5. Účinky odstoupení od této smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména
práva na smluvní pokutu, nároku na náhradu Škody vzniklé porušením této smlouvy, ani
smluvních ustanoveni týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných
ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vZhledem ke své povaze mají trvat i po
ukončeni smlouvy. Předávající má v takovém případě právo požadovat vydání majetku
specifikovaného v čI.l této smlouvy, a není-li to možné, zaplacení jeho obvyklé ceny.

III. Závěrečná ustanovení

l. Majetek bude předán do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.
2. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí přiměřeně ust. § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku.
3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

uveřejnění smlouvy prostřednictvím Registru smluv ve smyslu 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. Zveřejnění smlouvy zajisti předávající
bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

4. Kontaktní osoby pro účtováni p!evodu majetku:
a) za předávajícího :
b) za přejímajícího:

5. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž předávající obdrží dvě a přejímající jedno
vyhotovení.



6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje
obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro
uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své
podpisy.
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