Ev. č. ENV/2020/65235
čj. MZP/2020/230/1500

Smlouva

o předání majetku státu

uzavřená podle ustanovení § 55 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a
jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 14 vyhlášky
č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem
státu, ve znění pozdějších předpisů.
,
Smluvní strany:
Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
se sídlem:
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
zastoupená: Ing. Martinou Setzerovou, ředitelkou odboru provozního a správy majetku
IČO:
00164801
(dále jen ,,předávající")
a

Správa Národního parku České Švýcarsko
se sídlem:
Pražská 457/52, 407 46 Krásná lípa
zastoupená:
Ing. Pavlem Bendou, Ph.D. ředitelem
IČO:'
06342477
(dále jen ,,přejímající")
Článek 1
1. Česká republika je vlastníkem a předávající je příslušný mimo jiné hospodařit s movitou
věcí:

1 kus - Multifunkční zařízení XEROX Workcentre 7830

s bližší specifikací v příloze č. l této smlouvy (dále jen ,,majetek").
2. předávající se dohodl s přejímajícím na předání majetku uvedeného v příloze č. 1
přejímajícímu. Dnem účinnosti smlouvy současně dochází ke změně příslušnosti
hospodařit s tímto majetkem a příslušným hospodařit s tímto majetkem se stává
přejímající. Důvodem předání majetku je jeho nepotřebnost pro předávajícího, kdy
předmětný majetek přejímající potřebuje k plnění úkolů v rámci svého předmětu činnosti.
Článek 2
l. Předávající a přejímající se dohodli, že za majetek předávaný podle této smlouvy
přejímající neposkytne předávajícímu žádné peněžité plnění.
2. Celková pořizovací hodnota předmětného majetku činí 65 945,00 KČ (slovy: šedesát pět
tisíc devět set čtvřicet pět korun) a celková účetní zůstatková hodnota ke dni 31. 5. 2020
činí 31 845 KČ (slovy: třicet jedna tisíc osm set čtyřicet pět korun). Aktuální účetní
zůstatková cena majetku bude upřesněna v předávacím protokole k datu předání.
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Clánek 3
l. předávající seznámil přejímajícího se stavem předávaného majetku a výslovně prohlašuje,
že jeho stav odpovídá stáří a době používání.
,
2. přejímající prohlašuje, že mu je stav převáděného majetku specifikovaného v článku
l odst. l ke dni předání dobře znám a majetek v tomto stavu přejímá.
3. Majetek bude fyzicky předán na adrese předávajícího odpovědným pracovníkem odboru
provozního a správy majetku Šárkou Vilímovou nejpozději do 30 dnů ode 'dne účinnosti
této smlouvy. Pověřeným zaměstnancem za přejímajícího je František Švarc, správce IT.
předávající a přejímající si fýzické předání a převzetí písemně potvrdí protokolem o
předání a převzetí majetku. Tímto dnem, tj. dnem fyzického předání, také přechází
na přejímajícího nebezpečí škody na předávaném majetku.
ť
4. Veškeré náklady spojené s předáním majetku hradí v plné výši přejímající.
Článek 4

"

1. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možné činit pouze formou písemných
číslovaných dodatků s podpisy obou smluvních stran; ke změnám nebo doplněním, které
nebudou provedeny v písemné formě, se nepřihlíží.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu,
předávající a přejímající obdrží po 2 stejnopisech.
3. Předávající i přejímající prohlašují, že se zněním této smlouvy souhlasí v plném rozsahu
a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci stran a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v informačním systému registru smluv. Smluvní strany se
dohodly, že zveřejnění této smlouvy a její zaslání do registru smluv zajistí strana
předávající.

předávající:

přejímající:
í.'

V Praze dne..
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Ing. Martina Setzerová
ředitelka odboru provozního
a správy majetku

.L':P.e:dne ;LS.C 2ô2O

Ing. Pavel Benda, Ph.D.
ředitel
Správa Národního parku České Švýcarsko

Příloha č 1

Seznam předávaného majetku

MŽP ČR, VrŠovičká 1442/65, 100 10 praha 10

Nastavený filtr hlavní: Inventární číslo obsahuje 727 Lokálni filtr: Označené záznamy
Inventární

Typ

ČÍslo

maietku

Původní inv. č.

výrobní čÍslo

OOOOO00727

ICT-HW

050051HOOOO
3912562181
Počet položek celkem

--- KQNEC SESTAVY ---

Druh

Datum

Způsob

Datum

Datum

Datum

maietku

Název

DořÍzeni

DořÍzení

zařazeni

návrhu

vvřazeni

Dodavatel

Budova

Místnost

MultifunkčnÍ zařízeni XEROX Workcentre 7830

01.03.2015

45

MŽP

011000000A

151

022
1

pořizovací
CZ-CPA

celkem

Účetní zůst.cena
01.03.2015

26.20.18

65 945,00

31 845,00

pořizovací celkem

65 945,00
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