Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku
(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a zákona
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
v platném znění (dále „zákon č. 219/2000 Sb.“)
mezi:
Česká republika - Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
zastoupená Mgr. Pavlem Škeříkem, ředitelem Sekce provozních činností
IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774
(dále jen „převodce“)
a
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova
1806, příspěvková organizace
se sídlem: Neklanova 1806, 413 01 Roudnice nad Labem
zastoupená: Mgr. Helenou Všetečkovou, Ph.D., ředitelkou
IČO: 694 11 263, DIČ: CZ 694 11 263
(dále jen „nabyvatel“)
I.
1) Pro účely této smlouvy se konstatuje, že převodce má ve správě movitý majetek ve
vlastnictví státu, blíže specifikovaný v odstavci 2) tohoto článku (dále též jen „majetek“).
Převodce je oprávněn s tímto majetkem nakládat, a tudíž ho i převést na nabyvatele.
2) Česká republika je vlastníkem uvedeného majetku:
-

osobní automobil: Škoda Octavia, RZ: 1AZ 8674
inv. číslo: I000013198
pořizovací cena: 550.795,- Kč
výrobní číslo vozidla VIN: TMBBE61Z4B2062468
rok výroby: 2010
barva: černá metalíza
číslo technického průkazu: UE204933
stav tachometru: 258510 km
počet klíčů: 2 ks od osobního automobilu, 1 ks zamykání řadící páky
uvedený majetek se nachází na adrese: Zarámí 88, Zlín
Příslušenství:
sada letních pneumatik na discích

-

osobní automobil: Škoda Octavia, RZ: 1AZ 8941
inv. číslo: I000013194
pořizovací cena: 550.795,- Kč
výrobní číslo vozidla VIN: TMBBE61Z8B2062294
rok výroby: 2010
barva: černá metalíza

číslo technického průkazu: UE204928
stav tachometru: 228080 km
počet klíčů: 2 ks od osobního automobilu, 2 ks zamykání Construct
uvedený majetek se nachází na adrese: Husinecká 1024/11a, Praha 3 – Žižkov
Příslušenství:
sada letních pneumatik na discích
inv.
název majetku
číslo
D72164 Navigace GPS Garmin Nüvi 57 Lifetime Europe 20
D72529 Handsfree sada Parrot Mki 9200
-

pořizovací
cena
3.390,- Kč
7.188,- Kč

datum
pořízení
5.12.2016
13.3.2017

osobní automobil: Škoda Octavia, RZ: 4AH 4506
inv. číslo: I000013231
pořizovací cena: 704.180,- Kč
výrobní číslo vozidla VIN: TMBKE61Z7C2057654
rok výroby: 2011
barva: černá metalíza
číslo technického průkazu: UE373606
stav tachometru: 239633 km
počet klíčů: 2 ks od osobního automobilu, 1 ks zamykání řadící páky
uvedený majetek se nachází na adrese: Libušina 5, Ostrava
Příslušenství:
sada letních pneumatik na discích

-

osobní automobil: Škoda Octavia, RZ: 5AM 8747
inv. číslo: I000013245
pořizovací cena: 506.450,- Kč
výrobní číslo vozidla VIN: TMBCE61Z9C2110777
rok výroby: 2011
barva: černá metalíza
číslo technického průkazu: UE631439
stav tachometru: 249485 km
počet klíčů: 2 ks od osobního automobilu, 1 ks zamykání řadící páky
uvedený majetek se nachází na adrese: Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov
příslušenství:
sada letních pneumatik na discích

3) Převodci majetek uvedený v čl. I. odst. 2) nijak neslouží a byl proto Rozhodnutím o trvalé
nepotřebnosti majetku č. j. SPU 354368/2021 ze dne 27. 9. 2021 vydaným podle
ustanovení § 14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb., prohlášen za majetek pro Státní
pozemkový úřad trvale nepotřebný.
II.
1) Převodce, který je příslušný hospodařit s tímto majetkem státu podle zákona č.
219/2000 Sb., jej bezúplatně převádí nabyvateli v souladu s ustanovením § 22 odst. 3
tohoto zákona.
2) Bezúplatný převod majetku je realizován z důvodu nepotřebnosti majetku pro
převodce, jeho potřebnosti pro nabyvatele, a na základě vzájemné dohody mezi
převodcem a nabyvatelem. Jedná se o převod majetku za účelem dalšího využití pro

potřeby nabyvatele. Převodce splnil pro naložení s majetkem touto smlouvou všechny
podmínky dle zákona č. 219/2000 Sb.
III.
1) Převodce se dohodl s nabyvatelem na převodu vlastnictví majetku, jehož vlastníkem se
stává v souladu se zřizovací listinou nabyvatele a předchozím souhlasu zřizovatele
nabyvatel.
2) Změna vlastnictví nastává ke dni účinnosti smlouvy.
3) Účetní hodnota majetku bude uvedena na předávacím protokolu, který bude smluvními
stranami podepsán při fyzickém předání a převzetí majetku.
4) Vlastnictví majetku je převáděno bezúplatně a převodce nepožaduje jakoukoli
náhradu, ani jiné věcné plnění.
5) Nabyvatel prohlašuje, že si majetek před převzetím prohlédl, seznámil se s jeho
vlastnostmi a technickým stavem a je mu tedy znám stav předávaného majetku ke dni
jeho převzetí, a že jako takový jej bez výhrad přijímá. Převodce prohlašuje, že na
majetku neváznou žádné dluhy či právní vady.
6) O fyzickém předání a převzetí majetku bude sepsán předávací protokol.
7) Organizační zabezpečení a fyzické předání majetku zajistí převodce.
8) Fyzické předání a převzetí se uskuteční do 30 dnů po dni účinnosti této smlouvy.
9) Převodce k uvedenému majetku neposkytuje žádnou záruku, opravu, servis ani
dodávky náhradních dílů.
IV.
1) Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu smluvními stranami a nabývá účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 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.
2) Převodce zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.
V.
1) Obě smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy, že byla
sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
2) Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně na základě dohody smluvních
stran smlouvy, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními
stranami.
3) Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá
ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
V Praze dne 5. 1. 2022

V Roudnici nad Labem 3. 1. 2022

………………………………….
Mgr. Pavel Škeřík
Ředitel Sekce provozních činností

……………………………………..
Mgr. Helena Všetečková, Ph.D.
ředitelka, Střední Odborná škola a
Střední odborné učiliště, Roudnice
nad Labem

