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Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku
Č.j. MV – 89893-121/EG-2017
Česká republika – Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 963/3
170 34 Praha 7
Zastoupená: Ing. Romanem Vrbou
ředitelem odboru eGovernmentu
( dále jen „převádějící“ )
IČ: 00007064
DIČ: CZ 00007064
a
Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 1882/57
587 33 Jihlava 1
IČ: 70890749
Zastoupená hejtmanem kraje: MUDr. Jiří Běhounek
( dále jen „přebírající“ )
(společně dále jen „smluvní strany“)
uzavírají tuto
SMLOUVU O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU MOVITÉHO MAJETKU
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
I.
1. Předávající převádí touto smlouvou příslušnost hospodařit s movitým majetkem
specifikovaném v příloze této smlouvy (dále jen “majetek“), jež je nedílnou
součást této smlouvy, na přejímajícího bezúplatně. Bezúplatný převod
je realizován v souladu s příslušnými ustanoveními zákona
a vyhlášky
Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu
a státních organizací s majetkem státu.
2. Účetní hodnota majetku, ke dni podpisu tohoto zápisu, v pořizovacích cenách
činí celkem 69 086,24 Kč slovy šedesátdevěttisícosmdesátšest/24 korun
českých.
II.
Důvodem převodu je přebytečnost majetku, který byl pořízen v rámci projektu MV ČR
PHARE 2001 CZ pro podporu lepší komunikace s městy – obcemi, a skončila lhůta
udržitelnosti projektu. Převod deklarovaného majetku je bezúplatný podle § 22 odst.
2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, a § 15 odst. 2 vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních
složek státu a státních organizací s majetkem státu.

III.
Převádějící se dohodl s přebírajícím na převodu vlastnictví majetku uvedeného
v příloze, jehož vlastníkem se stává přebírající. Změna vlastnictví nastává dnem
oboustranného podpisu této smlouvy. Předání a převzetí majetku se uskutečnilo
předávacím protokolem.
IV.
1. Převádějící prohlašuje, že:
a) předávaný majetek není zatížen žádnými dluhy ani jinými právními nároky,
b) mu nejsou známy takové závady, na které by měl povinnost přejímajícího
upozornit.
2. Přebírající prohlašuje, že mu je tento stav předávaného majetku znám, neboť
předávající ho s technickým stavem majetku seznámil.
3. Příslušnost (vlastnictví) hospodařit s tímto majetkem se
přebírajícího dnem podpisu této smlouvy smluvními stranami.
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4. Fyzické předání a převzetí majetku se uskuteční mezi zástupci předávajícího
a přebírajícího formou zápisu o předání a převzetí respektive potvrzením
přeúčtovacích dokladů o předání a převzetí majetku. Zápis respektive
přeúčtovací doklad obsahuje přesné vymezení věci (typové označení, výrobní
číslo, počet kusů a cenu).
5. Organizační zabezpečení a fyzické předání majetku zajistí předávající.
6. Fyzické předání a převzetí se uskuteční do 30 dnů po podpisu této smlouvy
zástupci smluvních stran.
7. Předávající k uvedenému majetku neposkytuje žádnou záruku, opravu, servis
ani dodávky náhradních dílů.
V.
1. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost
originálu. Převádějící a přebírající obdrží dva stejnopisy. Nedílnou součástí
smlouvy je příloha v počtu 2 listy.
2. Předávající i přebírající prohlašují, že jsou si vědomi, že smlouva podléhá
povinnosti zveřejnění v Registru smluv a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v
Registru smluv. Zveřejnění smlouvy provede Přebírající.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb., o
registru smluv.
VI.
Bezúplatný převod schválila Rada kraje na svém zasedání dne …………. usnesením
č. …………. v souladu s § 57 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů.

V Praze dne:

V kraji dne:

Ing. Roman Vrba
ředitel odboru eGovernmentu
(převádějící)

hejtman kraje
(přebírající)

