Městská část Praha – Ďáblice
Zastupitelstvo městské části
20. zasedání
dne 15.12.2021

USNESENÍ č.187/21/ZMČ
k Dodatku č.1 ke Smlouvě o bezúplatném převodu majetku
Zastupitelstvo městské části po projednání
I. schvaluje
Dodatek č.1 (č.j. HSAA-8191-5/2021) ke smlouvě o bezúplatném převodu majetku
s Českou republikou – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, organizační
složka státu, se sídlem: Sokolovská 62, 121 24 Praha 2, IČO: 70886288, jehož
předmětem je změna zůstatkové ceny u položky „automobil speciální požární
RENAULT MIDLUM 4x4 CAS 20“.
II. pověřuje
starostu uzavřením Dodatku č.1 ke smlouvě o bezúplatném převodu majetku, který je
přílohou tohoto usnesení.

Ing. Jan Hrdlička
místostarosta

Ing. Miloš Růžička
starosta

DODATEK č. 1
č.j. HSAA- 8191-5/2021
ke smlouvě o bezúplatném převodu majetku,
č.j.: HSAA -8191-3/2021 ze dne 8. 10. 2021:
Převádějící:
Se sídlem:
Zastoupená:
IČO:
DIČ:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Tel.:
(dále jen „převádějící“)

Česká republika - Hasičský záchranný sbor hlavního města Praha
organizační složka státu
Sokolská 62, 121 24 Praha 2
plk. Ing. Luděk Prudil, ředitel Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy
70886288
CZ70886288, není plátcem DPH
mjr. Ing. P.T.
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a
Nabývající:
Se sídlem:
Zastoupená:
IČO:
DIČ:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Tel.:
(dále jen „nabývající“)

Městská část Praha-Ďáblice
Osinalická 1104/13, 182 02 Praha Ďáblice
Ing. Milošem Růžičkou, starostou
00231266
CZ00231266
Ing. Miloš Růžička
milos.ruzicka@dablice.cz
283 910 723-5

(převádějící a nabývající dále společně jen jako „smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako
„smluvní strana“)
Z důvodu změny zůstatkové ceny u položky „automobil speciální požární RENAULT MIDLUM 4x4
CAS 20“ se smluvní strany dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu majetku na
novém seznamu předávaného majetku.
Čl. I.
1. Článek 2. odst. 1 Předmět smlouvy bude nově znít takto:

Název

Nomenklatura

Sériové
č.

Rok
pořízení

Pořizovací
cena

Zůstatková
cena

Automobil speciální
požární, RENAULT
MIDLUM 4x4, CAS 20
VIN:
VF644BHM000002738

081253110006

#3AP3634

2014

6.350.198,20 Kč

3.576.461,35 Kč

Článek II.
1. Smluvní strany se dohodly, že ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je podepsán vlastnoručně nebo elektronicky. Je-li dodatek podepsán vlastnoručně, je
vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis, přičemž každá strana
obdrží dvě vyhotovení. Je-li dodatek podepsán elektronicky, je podepsán pomocí uznávaného
elektronického podpisu.
3. Tento dodatek č. 1 je platný a účinný dnem jeho podpisu osobami oprávněnými k podepsání dodatku
za předávajícího a přejímajícího.

V Praze dne: ................................

………………………………
plk. Ing. Luděk Prudil
ředitel HZS hl. m. Prahy

V Praze dne: ..............................

………………………………
Ing. Miloš Růžička
starosta MČ Praha - Ďáblice

