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SMLOUVA O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU MAJETKU 

 

SM1800000188 

 

Čl. 1 

Smluvní strany 

 

Městská část Praha 11 

Se sídlem:  Praha 4, Háje, Ocelíkova 672/1 

Zastoupená:  Ing. Petrem Jiravou, starostou městské části Praha 11 

IČ:   00231126 

DIČ:   CZ00231126 

Tel.:   267 902 111 

E-mail:  podatelna@praha11.cz 

(dále jen „předávající“) 

 

a 

 

Městská část Praha - Ďáblice 

Se sídlem:  Květnová 553/52, 182 02 Praha 8 

Zastoupená:  Ing. Milošem Růžičkou, starostou městské části Praha - Ďáblice 

IČ:   00231266 

DIČ:   CZ00231266 

Tel.:   283 910 723 

E-mail:  podatelna@dablice.cz 

(dále jen „přejímající“) 

 

Čl. 2 

Základní ustanovení 

 

1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o bezúplatném převodu majetku podle ustanovení 

§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

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. 

 

Čl. 3 

Předmět smlouvy 

 

1. Předávající je příslušný nakládat a hospodařit s níže uvedeným majetkem, který je 

předmětem bezúplatného převodu: 

 

Automobil speciální požární Tatra 815 PR2 22 235 6x6 RZ 1AL 7470 

Rok výroby: 1985, VIN: 29591-127, technická prohlídka platná do: 30. 1. 2019, počet 

ujetých km: 7 399 

Technický stav dopravního prostředku: odpovídá stáří, ujetým kilometrům a způsobu 

užívání. 

Pořizovací cena: 2 600 000 Kč (slovy: dvamilionyšestsettisíc korun českých) 
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Obvyklá cena dle znaleckého posudku: 82 000 Kč (osmdesátdvatisíce korun českých) 

(dále jen „předmět převodu“) 

Čl. 4 

Základní ustanovení 

 

1. Předávající převádí bezúplatně a ve veřejném zájmu předmět převodu a přejímající ho 

nabývá do vlastnictví městské části Praha - Ďáblice, a to pro potřeby jednotky sboru 

dobrovolných hasičů městské části Praha - Ďáblice. 

 

2. Dnem předání předmětu převodu přecházejí na přejímajícího veškerá práva, povinnosti a 

užitky, vážící se k předmětu převodu. 

 

3. Nebezpečí škody na předmětu převodu přechází dnem jeho převzetí na přejímajícího. 

 

4. Přejímající prohlašuje, že se před sepsáním této smlouvy dostatečně seznámil se stavem 

předmětu převodu a v tomto stavu jej přijímá. 

 

5. Přejímající je povinen za předmět převodu zaplatit ekologickou daň při registraci změny 

vlastníka předmětu převodu. 

 

 

 

Čl. 5 

Termín a místo plnění 

 

1. Předmět převodu je uložen na hasičské zbrojnici, Bohúňova 1341, Praha 11. 

 

2. Přejímající je povinen fyzicky a protokolárně převzít předmět převodu nejpozději do: 

30. 4. 2018. 

 

 

Čl. 6 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Předávající prohlašuje, že předmět převodu není zatížen žádnými dluhy, věcnými břemeny 

ani jinými právními nároky, a že mu není známa taková závada, na kterou by měl povinnost 

přejímajícího upozornit nad rámec předávacího protokolu. 

 

2. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž předávající obdrží tři výtisky 

a přejímající obdrží dva výtisky. 

 

3. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemným, vzestupnou číselnou řadou 

číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 

 

4. Předávající a přejímající prohlašují, že obsah smlouvy je jim jasný a srozumitelný a je 

projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. 

 

5. Text smlouvy je veřejně přístupnou listinou. 
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6. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva jako celek bude zveřejněna v registru smluv 

vedeném podle zákona č. 340/2015 Sb. v účinném znění. 

 

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem zveřejnění v registru smluv. 

 

8. Doložka podle zákona o hl. m. Praze: Tato smlouva byla za stranu předávajícího schválena 

usnesením RMČ č. 0360/12/R/2018 ze dne 3.4.2018 a k jejímu podpisu je oprávněn 

Ing. Petr Jirava, starosta MČ Praha 11 na základě směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 2017/01 

— Podpisový řád, v platném a účinném znění. 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne:       V Praze dne: 

 

 

 přejímající předávající 

 

 

 

 ………………………………. ……………………………….. 

 Ing. Miloš Růžička Ing. Petr Jirava 

 starosta městské části Praha - Ďáblice starosta městské části Praha 11 

  

 


