
 

µ#451/BJI/2018-BJIM@ ¸ 
451/BJI/2018-BJIM 

.j.: UZSVM/BJI/495/2018-BJIM 
Smlouva . AS-PO: R-032-00/18 
 
Armádní Servisní, p ísp vková organizace, 
zapsaná v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka . 1342 
se sídlem Podbabská 1589/1, Dejvice, 160 00 Praha 6 
kterou zastupuje Ing. Martin Lehký, editel 

O: 60460580 
DI : CZ60460580 
(dále jen „p edávající“) 
 
a 
 

eská republika - Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, 
se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, Nové M sto, 128 00 Praha 2, 
za kterou právn  jedná Mgr. Ivo Popelka, editel Územního pracovišt  Brno, 
na základ  P íkazu generálního editele . 6/2014 v platném zn ní 
Územní pracovišt  Brno, P íkop 818/11, 602 00 Brno 

O: 69797111 
(dále jen „p ejímající“ a spole  též „smluvní strany“) 
 
 
uzavírají podle ustanovení § 55 odst. 3 a § 19b zákona . 219/2000 Sb., o majetku eské 
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném zn ní (dále jen „ZMS“), tuto 
 

SMLOUVU  
o p edání majetku a o zm  p íslušnosti hospoda it s majetkem státu 

. j. UZSVM/BJI/495/2018-BJIM 
. AS-PO: R-032-00/18 

 
l. I 

 

eská republika je vlastníkem níže uvedeného majetku a p edávající je p íslušný hospoda it 
s tímto majetkem: 
 

Pozemek:  
 pozemková parc. . 642 o vým e 5465 m2, druh pozemku vodní plocha, zp sob využití 

koryto vodního toku um lé, hodnota v ú etnictví 27.325,00 K , 
 

zapsaný v katastru nemovitostí na LV . 166 pro katastrální území Pop vky nad Jihlavou, obec 
Pop vky, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním ú adem pro Vyso inu, Katastrálním 
pracovišt m T ebí . 

 
l. II. 

 

1. P edávající p edává p ejímajícímu do p íslušnosti hospoda it pozemek pozemková parc. 
. 642/1 o vým e 5095 m2, hodnota v ú etnictví 25.475,00 K , který byl geometrickým 

plánem . 152-41322/2017 ze dne 30. 3. 2017, vypracovaným spole ností Geoding spol.      
s r.o., Praha 4, Nusle, Na Pankráci 1597/76, I O: 00205541 odd len z pozemku uvedeného 
v l. I. této smlouvy (dále jen „majetek“). S rozd lením vyslovil souhlas místn  p íslušný 
Odbor výstavby a územního rozvoje M stského ú adu Nám  nad Oslavou dne 20. 6. 2017 
pod . j. 2618/17/Výst/Mi . Shora uvedený geometrický plán je nedílnou sou ástí této 
smlouvy.  



2. P edávající majetek nepot ebuje k pln ní svých úkol  a rozhodl o jeho trvalé nepot ebnosti 
rozhodnutím . j. 01485/2017 ze dne 21. 8. 2017. Z tohoto d vodu p edává p ejímajícímu 

íslušnost hospoda it s majetkem ve smyslu ustanovení § 19b ZMS. 
 

l. III. 
 

Majetek uvedený v l. II. této smlouvy ve smyslu ustanovení § 19b ZMS p ebírá p ejímající 
bezúplatn .  
 

l. IV. 
 

1. P edávající nep edává p ejímajícímu žádnou stavebn  technickou dokumentaci 
k p evád nému majetku. 

2. P edávající prohlašuje, že ohledn  p evád ného majetku není vedeno žádné soudní ízení. 

3. P edávající prohlašuje, že ohledn  p evád ného majetku není vedeno žádné správní ízení. 

4. P edávající prohlašuje, že ohledn  p evád ného majetku není uzav ena žádná smlouva 
o nájmu ani smlouva o pachtu. 

5. P edávající prohlašuje, že p evád ný majetek není zatížen žádným v cným právem. 

6. P edávající prohlašuje, že p evád ný majetek neužívá žádná osoba bez právního d vodu. 

7. P edávající prohlašuje, že ohledn  p evád ného majetku nebyl uplatn n žádný restitu ní 
nárok. 

8. P edávající prohlašuje, že p evád ný majetek nepodléhá žádnému zvláštnímu zákonnému 
režimu.  

9. P edávající prohlašuje, že nemá informace o zatížení p evád ného majetku vedením 
inženýrských sítí. 

10. P edávající prohlašuje, že p evád ný majetek není zatížen ekologickou zát ží. 

11. Smluvní strany se dohodly, že s p evád ným majetkem p ejímající nep ebírá žádné 
pohledávky. 

12. P edávající prohlašuje, že na p evád ném majetku neváznou žádné další právní ani jiné 
vady, že na tento majetek nebyl zpracován privatiza ní projekt a není ur en k privatizaci a že 

edal p ejímajícímu veškerou dokumentaci, která s p edávaným majetkem souvisí. 

 
l. V. 

 

V souvislosti s p edávaným majetkem nep evádí p edávající p ejímajícímu finan ní prost edky 
a prohlašuje, že žádné finan ní prost edky nemá k p edávanému majetku ve svém rozpo tu 
výdaj  alokovány. 
 

l. VI. 
 

1. Smlouva je uzav ena okamžikem podpisu poslední smluvní stranou.  

2. Smlouva nabývá platnosti a ú innosti dnem jejího uve ejn ní v registru smluv v souladu se 
zákonem . 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách ú innosti n kterých smluv, uve ej ování 

chto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

3. P ejímající zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uve ejn ní bez zbyte ného odkladu, 
nejpozd ji však do 30 dn  od uzav ení smlouvy. P ejímající p edá p edávajícímu doklad 
o uve ejn ní smlouvy v registru smluv podle § 5 odst. 4 zákona . 340/2015 Sb., o registru 
smluv, jako potvrzení skute nosti, že smlouva nabyla ú innosti. 

4. Pro ú ely uve ejn ní v registru smluv smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva 
neobsahuje žádné obchodní tajemství. 



5. Smluvní strany berou na v domí, že jsou svými projevy vázány od okamžiku podpisu této 
smlouvy. 

6. Smluvní strany se dohodly, že není-li v této smlouv  stanoveno jinak, ídí se práva 
a povinnosti smluvních stran zákonem . 89/2012 Sb., v platném zn ní a zákonem 
. 219/2000 Sb., v platném zn ní. 

7. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli zm ny a dopl ky této smlouvy jsou možné pouze 
písemnou formou, v podob  oboustrann  uzav ených, vzestupn íslovaných dodatk  
smlouvy. 

8. Tato smlouva je vyhotovena ve t ech stejnopisech, z nichž jeden je ur en pro p edávajícího, 
jeden pro p ejímajícího a jeden pro p íslušný katastrální ú ad. 

9. P edávající a p ejímající se dohodli, že návrh na zápis zm ny p íslušnosti hospoda it podle 
této smlouvy podá u katastrálního ú adu p ejímající. 

10. Fyzické p edání a p evzetí p evád ného majetku se neuskute ní. Za den fyzického p edání 
a p evzetí je považován den nabytí ú innosti této smlouvy dle l. VI. odst. 2. této smlouvy. 

11. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzav ely svobodn  a vážn , nikoliv z p inucení 
nebo omylu. Na d kaz toho p ipojují své vlastnoru ní podpisy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ílohy:    
Geometrický plán . 152-41322/2017 

íloha . 1  
 
 
 
 
 
 
 
 

V Praze dne  
 
 
                                                              

…………………………………………. 
Ing. Martin Lehký 

editel Armádní Servisní,  
ísp vkové organizace 

(p edávající) 
 

V Brn  dne 
 
 
                                                                 

…………………………………………. 
Mgr. Ivo Popelka 

editel Územního pracovišt  Brno 
(p ejímající) 

 



µ#451/BJI/2018-BJIM@ ¸ 
451/BJI/2018-BJIM 

.j.: UZSVM/BJI/495/2018-BJIM 
. AS-PO: R-032-00/18 

íloha . 1 ke Smlouv   
o p edání majetku a o zm  p íslušnosti hospoda it s majetkem státu 

. j. UZSVM/BJI/495/2018-BJIM 
. AS-PO: R-032-00/18 

 
edávající p edává a p ejímající p ebírá níže uvedené dokumenty: 

 

1. Nabývací tituly – nejsou p edávány 

2. Dokumenty prokazující p íslušnost p edávajícího hospoda it s majetkem                   
Opat ení o zm  rozsahu nemovitého majetku ve vlastnictví eské republiky, se kterým je 

íslušná hospoda it Správa vojenského bytového fondu Praha .j.: 542-1/2007/DP-2697, 
íloha . 99 ze dne 28. prosince 2007 

3. Stavebn  technická dokumentace – není p edávána žádná stavebn  technická 
dokumentace 

4. Dokumenty k soudním ízením – nejsou p edávány, není známo, že by bylo vedeno soudní 
ízení 

5. Dokumenty ke správním ízením – nejsou p edávány, není známo, že by bylo vedeno 
správní ízení  

6. Dokumenty k nájemním a pachtovním smlouvám – není známo, že by byla uzav ena 
nájemní nebo pachtovní smlouva  

7. Dokumenty k zatížení nemovité v ci v cným právem – není známo, že by p evád ný 
majetek byl zatížen v cným právem 

8. Dokumenty k užívání p edávaného majetku bez právního d vodu – není známo, 
že by p evád ný majetek byl užíván bez právního d vodu 

9. Dokumenty k uplatn ným restitu ním nárok m – není známo, že by na p evád ný 
majetek byly uplatn ny restitu ní nároky 

10. Dokumenty ke zvláštnímu režimu nakládání s p edávaným majetkem – není známo, 
že by na p evád ný majetek byl uplat ován zvláštní režim 

11. Dokumenty k zatížení nemovité v ci vedením inženýrských sítí – není známo, 
že by p evád ný majetek byl zatížen vedením inženýrských sítí 

12. Dokumenty k ekologické zát ži na p edávaném majetku – není známo, že by p evád ný 
majetek byl zatížen ekologickou zát ží 

13. Ostatní dokumenty související s p edávaným majetkem 
- Rozhodnutí o nepot ebnosti Armádní Servisní, p ísp vková organizace . j. 01485/2017 

ze dne 21. 8. 2017 
- Jmenování Ing. Martina Lehkého do funkce editele Armádní Servisní, p ísp vková 

organizace . j. 66-88/2015-1150 ze dne 29. 5. 2015 
   V Jihlav  dne                           V Brn  dne  

   ………………………………………….   ………………………………………….. 
  Ing. Martin Lehký Mgr. Ivo Popelka 
             editel Armádní Servisní,                                            editel Územního pracovišt  Brno 
             p ísp vkové organizace (p ejímající) 
 (p edávající)  


