
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Krajský úřad 
 

číslo smlouvy:  

 

 

Smlouva o bezúplatném převodu věcí movitých 
uzavřená podle § 27 odst. 5 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

 

Smluvní strany 

1. 

Převádějící 

Ústecký kraj 

zastoupený:  Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje  

sídlo: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 02 

IČ: 70892156 

(dále také jen „Kraj“) 

a 

2. 

Příjemce 

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace 

zastoupena: MUDr. Iljou Deylem, ředitelem   

sídlo: Sociální péče 799/7a, Ústí nad Labem, PSČ 400 11              

IČ:  00829013                    

(dále také jen „Příspěvková organizace“) 

 

uzavřely tuto smlouvu o bezúplatném převodu věcí movitých 

 

Čl. 1 

1. Podle ust. § 27 odst. 5 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Článku XII odst. 4. písm. a) 

Zřizovací listiny Příspěvkové organizace může Příspěvková organizace bezúplatně nabýt 

do svého vlastnictví majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena.  

 

2. Kraj převádí do vlastnictví Příspěvkové organizace bezplatně movitý majetek (dále jen 

„Majetek“), a to:  

počet ks  Název Hodnota 

ocenění  

1 ks ASTRAL 150 249 992,05 Kč 

5 ks celoobličejová maska AirFit F 20 Quiet Air – L    23 379,85 Kč 

 

3. Majetek bude příjemci předán nejpozději do 2 týdnů od dne uzavření této smlouvy, a to na 

základě předávacího protokolu. Vlastnické právo k Majetku přechází na příjemce 

okamžikem jeho předání předávajícím.  



4. Příjemce prohlašuje, že je oprávněn nakládat s Majetkem dle smlouvy o bezúplatném 

převodu ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A SPECIÁLNÍHO VYBAVENÍ PRO 

BOJ S ONEMOCNĚNÍM COVID-19, s jejímž obsahem příjemce seznámil, což příjemce 

stvrzuje svým podpisem pod touto smlouvou.  

 

 

Čl. 2 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Příspěvková organizace je povinna využívat Majetek s péčí řádného hospodáře k účelu, pro 

který byla zřízena. Při porušení této povinnosti je Kraj oprávněn domáhat se vrácení 

majetku nebo jeho neoprávněně využívané části a Příspěvková organizace je povinna vrátit 

majetek nebo jeho neoprávněně využívanou část určenou Krajem neprodleně po doručení 

písemné výzvy Kraje k vrácení majetku nebo jeho neoprávněně využívané části. 

 

2. Pokud se stane Majetek trvale nepotřebným, nabídne ho Příspěvková organizace 

bezúplatně Kraji. Nepřijme-li Kraj písemnou nabídku, může Příspěvková organizace po 

předchozím písemném souhlasu Kraje převést majetek do vlastnictví jiné osoby za 

podmínek stanovených zřizovatelem. Pro případ vyřazování majetku ve smyslu předpisů o 

účetnictví se Příspěvková organizace zavazuje postupovat podle pravidel stanovených 

Krajem, s nimiž je Příspěvková organizace seznámena. Ujednání tohoto odstavce se týká i 

trvale nepotřebné části majetku. 

 

Čl. 3 

Ostatní ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že předávající je vázán dodržením účelu smlouvy o bezúplatném 

převodu ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A SPECIÁLNÍHO VYBAVENÍ PRO 

BOJ S ONEMOCNĚNÍM COVID-19 pod hrozbou sankce, zakazuje tímto příjemci ve 

smyslu § 1761 občanského zákoníku Majetek zcizit, a to na dobu, po kterou bude předmět 

bezúplatného převodu schopen plnit svůj účel, nejméně však a dobu 5 let ode dne uzavření 

této smlouvy.  

2. V případě, že příjemce zákaz zcizení předmětu bezúplatného převodu dle předchozího 

odstavce této smlouvy poruší, je povinen zaplatit převádějícímu smluvní pokutu ve výši 

hodnoty předmětu daru uvedené v čl. I. odst. 2 této smlouvy. 

 

Čl. 4 

Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných 

a číslovaných dodatků. 

2. Ústecký kraj potvrzuje, že o uzavření této smlouvy rozhodla rada Ústeckého kraje 

usnesením č.       /101R/2020 ze dne 16. 6. 2020. 

3. Tato Smlouva je sepsána ve třech paré s platností originálu, přičemž Kraj obdrží dvě 

vyhotovení a Příspěvková organizace jedno vyhotovení. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru 

smluv. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 

dle 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. Příspěvková organizace prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních 

údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv. 

Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede Kraj. 

 

 

 



Čl. 5 

Podpisy smluvních stran 
Obě smluvní strany, mezi nimiž je tato smlouva uzavírána, shodně prohlašují, že si tuto 

smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich 

pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných 

podmínek. Každá smluvní strana potvrzuje autentičnost této smlouvy svým podpisem. 

 

 

 

 

 V Ústí nad Labem dne  

 

 

 

 .................................................... .................................................... 

           Ústecký kraj příspěvková organizace 


