
Číslo dárce: 2017509 ČÍslo obdarovaného:

DAROVACÍ SMLOUVA

uzavřená podle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů (dále je ,,Občanský zákoník"), kterou uzavřely tyto smluvní strany:

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, lČ 70 88 63 00
se sídlem Horova 1340/10, Ustľ nad Labem 400 01
zastoupená plk. Ing. Romanem Vyskočilem - ředitelem HZS Ústeckého kraje
Bankovní spojení: ČNB Ústi nad Labem, č. ú.
(dále jen ,,dárce")

a

Obec Proboštov, IČO 00266566
se sídlem Nám. Svobody 700, Proboštov 417 12
zastoupená na základě plné moci pani Bc. janou Čermákovou, starostkou obce Proboštov
Telefon: e-mail:
(dále jen ,,obdarovaný")

ČI. l
Předmět smlouvy

1. Dárce na základě této smlouvy bezplatně převádí na obdarovaného vlastnické právo
k věcným prostředkům požární ochrany - přístroje dýchací s tlakovou lahvi. Účetní
hodnota předávaného majetku specifikovaného v příloze č. 1 této smlouvy vedená
v účetnictví předávajÍcÍho je:

pořizovací: 241 805,60 Kč slovy: dvěstěčtyřicetjedentisicosmsetpětkorunčeských 60/100
po odpisu:

2. Dárce prohlašuje, že vlastníkem darovaného majetku je Česká republika a dárci přÍs|uši
právo s tímto majetkem hospodařit.

3. Obdarovaný prohlašuje, že je mu znám technický stav daru a je s ním srozuměn.
Obdarovaný bezvýhradně přejímá darovaný majetek uvedený v čI. l odst. 1 této smlouvy
do svého výlučného vlastnictví.

ČI. II
Smluvní ujednáni

1. Důvodem darování je trvalá nepotřebnost darovaného majetku pro dárce vyslovená
rozhodnutím ředitele HZS Ústeckého kraje ze dne 06.09.2017, č.j. HSUL-1404-70/ÚE-
2017.

2. Dárce přenechává dar obdarovanému za účelem plněni úkolů vyp|ývajicich ze zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Obdarovaný se
zavazuje, že použije dar výhradně ke stanoveným účelům, V případě, že obdarovaný dar
nevyužije k stanoveným účelů, má dárce právo žádat o vráceni daru.

3. Darovaný majetek uvedený v ČI. l odst. 1 bude obdarovanému předán při podpisu této
darovací smlouvy, nejpozději však do 30. 11. 2017. O předáni bude vyhotoven předávací
protokol, který se stane nedílnou součásti této smlouvy.

4. Obdarovaný není oprávněn bez souhlasu dárce dar zcizit ani pronajmout či jinak
poskytnout k užíváni třetím osobám po dobu pěti let ode dne jeho převzetí. V případě, že
obdarovaný zcizí dar bez souhlasu dárce ve výše uvedené pětileté lhůtě, je povinen dárci
vrátit plnou hodnotu daru, kterou dar měl v době předáni, v penězích. V případě, že



obdarovaný ve výše uvedené pětileté lhůtě pronajme či jinak poskytne dar k užívánI
třetím osobám bez souhlasu dárce, je dárce oprávněn žádat okamžité vráceni daru.

ČI. Ill
Změny smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných, vzájemně
odsouhlasených dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

2. Neplatnost nebo nevynutitelnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek
neplatnost nebo nevynutitelnost ostatních ustanovení. Smluvní strany vyvinou veškeré
úsilí, aby dotčená ustanoveni nahradily ustanovením platným a vynutitelným, které svým
smyslem a účelem v nejvyšší možné miře odpovídá dotčenému ustanovení.

ČI. IV

Závěrečná ustanovení
1. Právni vztahy vyp|ývajÍcĹ z této smlouvy, které nejsou zvlášť' touto smlouvou upraveny,

se řídI příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
2. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platnosti originálu, přičemž po jednom

náleží každé ze smluvních stran.
3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými a očíslovanými

dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
4. Nedílnou součástí této smlouvy je: a) Příloha č. 1 - specifikace předmětu darováni

b) Příloha č. 2 - protokol o předáni a převzetí daru
5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Pr

obda

V Ústi nad Labem dne 23.10.2017

dárce:

Ec PROBOŠTOV
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17 12 l'roboštov66566 ?lľČ' CZOO266S66

Bc. jana Čermáková
starostka obce Proboštov

plk. Ing. Roman Vyskočil
ředitel HZS Ústeckého kraje
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Příloha č. 1
Počet listů: 1

Specifikace předávaného majetku k darovací smlouvě na základě Rozhodnuti o
nepotřebnosti majetku pro Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje ze dne 06. 09. 2017

, Cena (KČ)Nazev a typ Nomenklatura lnv.č. MJ Pozn.P'c· materiálu pořizovací odpisová

1 přistroj dýchací 040107000021 #brnl2429 1 61 271,20

2 přistroj dýchací 040107000021 #brmj1256 1 61 271,20

3 přistroj dýchací 040107000021 #brmj1267 1 57 992,00

4 přistroj dýchací 040107000021 #brnl2038 1 61 271,20

Celkem KČ 241 805,60



Příloha č. 2
Počet listů: 1

PROTOKOL O FYZICKÉM PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ MAJETKU

1. Název předávajícího a přejknajíciho

předávajícI: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Horova 1340/10,
400 01 Ústí nad Labem
Místo: HZS Ústeckého kraje - územní odbor Teplice
Zastoupený k předáni: nprap. Stanislav Kvasňa

Přebírající: obec Proboštov se sídlem Nám. Svobody 700, Proboštov 417 12
Zastoupené k přebrání:

2. Předávaný materiál:

. Cena (KČ). Nazev a typP.c. .. Nomenklatura lnv.c. MJ Pozn.mater|a|u V. . . ,
por|zovac| odpisova

1 přistroj dýchací 040107000021 #brnl2429 1 61 271,20

2 přistroj dýchací 040107000021 #brmj1256 1 61 271,20

3 přístroj dýchací 040107000021 #brmj1267 1 57 992,00

4 přístroj dýchací 040107000021 #brnl2038 1 61 271,20

Celkem KČ 241 805,60

3. Stav předávaného a přebíraného majetku: starý, provozuschopný

....... 2017

předal
nprap. Stanislav Kvasňa , ' převzal


