
Smlouva o bezúplatném převodu majetku 
  

 
Převodce: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 
                 Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh 
                 zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem 
                 IČ: 70884561 
(dále jen „převodce“) 
 
Nabyvatel: Statutární město Opava 

       Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava - Město 
       zastoupený: Ing. Radimem Křupalou, primátorem 

                   IČ: 00300535 
(dále je „nabyvatel“) 
 

I. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o bezúplatném převodu majetku podle ustanovení   
§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) 
a v souladu s ustanoveními zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
majetku“). 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí neprodleně druhé smluvní straně. 

3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu 
oprávněny. 

 
II. 

Úvodní ustanovení 
1. Česká republika je vlastníkem a Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje jako 

organizační složka státu je příslušný hospodařit s majetkem státu uvedeným v příloze č. 1 
této smlouvy (dále jen „majetek“).  

2. O trvalé nepotřebnosti majetku pro převodce rozhodl krajský ředitel Hasičského 
záchranného sboru Moravskoslezského kraje v souladu s ustanovením § 14 odst. 7 zákona 
o majetku rozhodnutím o trvalé nepotřebnosti č. 23b/2016 ze dne 26. 4. 2016. 

 
III. 

Předmět smlouvy 
1. Předmětem této smlouvy je bezúplatný převod majetku do vlastnictví nabyvatele.  
2. Vlastnické právo přechází na nabyvatele dnem fyzického předání a převzetí majetku. 
 

IV. 
Stav převáděného majetku 

1. Obě smluvní strany prohlašují, že je jim znám skutečný stav převáděného majetku v době 
uzavření této smlouvy a že jej nabyvatel v tomto stavu přijímá. 

2. Nabyvateli nevyplývají z této smlouvy vůči převodci žádné nároky z vad, které se projeví 
na převáděném majetku po uzavření této smlouvy. 



3. Dlouhodobý majetek byl odpisován rovnoměrným způsobem, informace o odpisování 
majetku budou nabyvateli poskytnuty při předání a převzetí majetku, případně budou 
nabyvateli zaslány po zaúčtování posledních odpisů u převodce. 
 

V. 
Veřejný zájem  

Jedná se o majetek morálně i technicky zastaralý a ve zhoršeném technickém stavu daném 
jeho intenzivním používáním u převodce. Pro převodce je tento majetek nadále nevyužitelný. 
Nabyvatel využije tento majetek prostřednictvím jednotky sboru dobrovolných hasičů 
k zabezpečení požární ochrany a integrovaného záchranného systému na území města Opava - 
Komárov a na území Moravskoslezského kraje. Z tohoto důvodu je splněna podmínka daná 
ustanovením § 22 odst. 2 zákona o majetku, které stanoví, že bezúplatně lze věc převést do 
vlastnictví jiné osoby pouze ve veřejném zájmu nebo je-li bezúplatný převod hospodárnější 
než jiný způsob naložení s věcí nebo stanoví-li tak zvláštní právní předpis.  
 

VI. 
Podmínky bezúplatného převodu 

1. Nabyvatel se zavazuje, že majetek bude užíván pro jednotku sboru dobrovolných hasičů 
města Opava - Komárov, k zabezpečení požární ochrany a integrovaného záchranného 
systému v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů a souvisejícími předpisy, a to nejméně po dobu 5 let ode dne uzavření této 
smlouvy.  

2. Nabyvatel není oprávněn po dobu 5 let ode dne uzavření této smlouvy bez předchozího 
písemného souhlasu převodce zcizit majetek, užívat majetek ke komerčním účelům nebo 
dát tento majetek do užívání jinému subjektu. 

3. Poruší-li nabyvatel některou z povinností uvedených v odst. 1 až 2 tohoto článku, je 
převodce oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit. Pokud převodce odstoupí od této 
smlouvy, nabyvatel je povinen bezodkladně vrátit převodci majetek ve stavu, v jakém jej 
od převodce převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení a se vším, co od převodce 
v rámci bezúplatného převodu obdržel.  

4. Převodce je oprávněn provádět u nabyvatele kontrolu dodržování podmínek uvedených 
v odst. 1 až 2 tohoto článku v průběhu doby v těchto ustanoveních uvedené a nabyvatel je 
povinen převodci provedení této kontroly umožnit. Nabyvatel je povinen 1x ročně po 
skončení každého kalendářního roku v průběhu doby uvedené v odst. 1 až 2 tohoto článku 
zaslat převodci písemnou zprávu o užívání majetku a dodržení podmínek bezúplatného 
převodu.  

 
VII. 

Předání a převzetí majetku 
1. Majetek a doklady, které se k majetku vztahují, budou předány nabyvateli v Opavě, a to 

neprodleně po uzavření této smlouvy. Konkrétní termín bude stanoven na základě dohody 
zástupců obou smluvních stran. 

2. O fyzickém předání a převzetí majetku a dokladů, které se k majetku vztahují, bude 
sepsán předávací protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran. 
 
 
 
 
 
 



VIII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Kontaktními osobami pro zaúčtování majetku jsou:  
za převodce Ing. Zdeňka Šnapková, tel. xxx xxx xxx,                                              
e-mail:zdenka.snapkova@hzsmsk.cz 

- za nabyvatele Eliška Kučerová tel. xxx xxx xxx, 
- e-mail:.eliska.kucerova@opava-city.cz 

2. Smluvní strany prohlašují, že si před uzavřením smlouvy vzájemně sdělily veškeré jim 
známé skutkové a právní okolnosti, které by mohly být významné ve vztahu k uzavření 
této smlouvy nebo k plnění z této smlouvy vyplývajícímu.  

3. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit formou písemných dodatků k této smlouvě, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně označeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel 
považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

4. Odpověď některé ze smluvních stran podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když 
podstatně nemění podmínky nabídky. 

5. Vše, co bylo smluvními stranami dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně 
irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě. 

6. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
srozumitelně a vážně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.  

7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.  

8. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv 
omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách Statutárního města Opavy 
(www.opava-city.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů 
uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se 
zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy Statutární město Opava 
má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené. 

9. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - seznam a bližší popis majetku. 
10. Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Bezúplatný převod majetku dle této smlouvy byl 
schválen radou statutárního města Opavy dne 8. 6. 2016 č. usnesení 1367/40 RM 16.  
 

V Ostravě dne 30. 9. 2016                                                   V Opavě dne 8. 9. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                                             ………………………………… 
              za převodce                                                                                    za nabyvatele 
      plk. Ing. Zdeněk Nytra v. r.                                                          Ing. Radim Křupala v. r. 
            krajský ředitel                    primátor 
 
 

http://www.opava-city.cz/


Příloha č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu majetku 

    
 

   Poř.  
č. Nomenklatura Název majetku sériové číslo 

Počet 
m.j. 

Cena v Kč 
celkem 

Karta IM 
(NS u DDM) 

Rok 
pořízení 

 
V.č. DP/TL 

1 040107000503 Přístroj dýchací Drager PA 94+   BR4154D1 1 36 639,04 2193030008 2002 BRPL4552 
2 040107000503 Přístroj dýchací Drager PA 94+   BR4155D1 1 36 639,04 2193030008 2002 BRPL4528 
3 074005000316 Maska  PN-S-P BR2419D1 1 6 179,35 2193030008 1995  
4 074005000316 Maska  PN-S-P BR2421D1 1 6 179,34 2193030008 1995  
5 07959006014 Láhev kompozitní 6,8 l BR4223D1 1 16 812,20 2193030008 2002 IC132309 
6 07959006014 Láhev kompozitní 6,8 l BR4224D1 1 16 812,20 2193030008 2002 IC132310 

Poznámka: Číslo s předřazeným znakem # vyjadřuje sériové číslo v ekonomickém systému SAP převodce. 
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