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DAROVACÍ SMLOUVA

Smluvní strany, jimiž jsou

Česká republika-Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje se sídlem v Ústí
nad Labem, Lidické nám.899/9, PSČ 401 79, jednající plk.lng. Jiřím Šenkýřem, náměstkem
ředitele krajského ředitelství pro věci ekonomické , IČO: 75151537,

(dále jen ,,dárce"),

a

Obec Proboštov, Nám. Svobody 7oo, PSČ 417 12 ProboŠtov,
Bc.jana Čermáková, místostarostka obce,
IČO: OO266566,

(dále jen ,,obdarovaný"),

uzavírají, na základě § 22 odst. 3 zákona Č.219/2OOO Sb., o majetku České republiky a
jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění (dále jen ,,zákon"), a § 2055 a násl.
zákona Č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto

smlouvu:

ČIJ.
1.

Česká republika je vlastníkem dále uvedeného dopravního prostředku, k hospodaření s
nímž je příslušný dárce na základě § 9 odst.i zákona.

EvidenČní číslo ,,B": 7065o
Typ: VW Transporter
Výrobní číslo VIN: WFoEXXGBVETY44492
Rok výroby: 2oo3
Stav tachometru: 372.563 km
Pořizovací cena: 662.778,42- KČ
Číslo technického průkazu: BF 378409

2.

Dárce se zavazuje přenechat bezplatně dopravní prostředek, specifikovaný v odst.i. ČIj.
této smlouvy, obdarovanému; obdarovaný tento dar přijímá s tím, Že vlastnické právo na
obdarovaného přechází dnem jeho fyzického předání a převzetí, které se uskuteční do 60 dnů
ode dne podpisu této smlouvy.

3·
Dopravní prostředek, který je pro dárce trvale nepotřebný (rozhodnutí č.j. KRPU-

ze dne 31.5.2016), je na obdarovaného převáděn bezúplatně ve
veřejném zájmu ve smyslu § 22 odst. 3 zákona.

4·
Obdarovaný prohlašuje, Že je mu stav převáděného dopravního prostředku znám a v

tomto stavu jej přijímá.
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5·

Obdarovaný si na vlastní náklady zajistí evidenční kontrolu ( STK), pojištění vozidla za
Škody způsobené provozem vozidla, finanční částku, pokud vozidlo podléhá ekologické dani.
Předá pověřenému pracovníkovi dárce ověřenou plnou moc, k provedení úkonů převodu
vozidla na registračním místě. Pověřený pracovník dárce zaplatí ekologickou daň a zajistí
převod vozidla na obdarovaného na registračním místě Ministerstva vnitra v Praze.
Technický průkaz s provedenými změnami pošle poštou na adresu obdarovaného.

ČIJI.
1.

Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
Daňové a poplatkové povinnosti se řídí příslušnými zákony.

2.

Přílohou této smlouvy bude protokol o předání a převzetí dopravního prostředku.

Ústí nad Labem 12.srpna 2016
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